






 The second economic col lapse! Would it actual ly 
happen or not ... It’s somewhat difficult and touchy matter 
for anyone to guess. The reason for bringing this matter 
up as a preamble is because there are many factors 
that may affect the overall picture of the Thai economy. 
There has been a brightly sl ight news that many car 
manufacturer factories in Thailand have reduced a great 
number of their employees. The cause of such manpower 
reductions could be analyzed that, at present, the quantity 
of cars produced in each camp is substantially excessive 
(even though they are exported) to the extent of making 
each factory accumulating a great number of surplus 
cars placed on hold in the factory. Even there are many 
car users, but, the quantity is still lesser than the overall  
production amount of the automobile manufacturing 
industry. For this reason, the manufacturers have to 
shou lder a lot of burden on the product ion costs . 
Coupled with the new investments in the transition of high 
technology into the automobile industry, it contributively 
results in the production cost to soar up. Even sales 
promotion to stimulate the consumers has been organized 
in each manufacturer’s showroom center, but in contrary, 
under this kind of situation, consumers of each family may 
not be able to bear the increased costs if they should 
choose to buy a car as an additional item for use. Due 
to the sluggish economy of Thailand for many years in 
the past and even the Thai Prime Minister election has 
passed over, however, a clarity on the policy in stimulating 
the Thai economy has st i l l been aimless. Nowadays, 
businessmen, entrepreneurs , traders or even people 
engaged in other occupations have all been under self- 
reliance to reach their set goals and are more cautious in 
spending. Therefore, choosing to buy something expensive 
such as a car may be a touchy matter that must be very 
careful. What are mentioned above is just only a tiny part 
of the economy. There are still a great number of other 
industries in Thailand which have been being faced with 
various problems. In addition, in the era of the present 
society, things have been changed rather quite a lot and 
that everyday life is often associated with money matters 
including the economy which is currently considered quite 
weak. Therefore, it is necessary for us to be prepared 
to cope with the fluctuation of the economy which is 
forthcoming in order to help in the leading of daily life 
of your family and businesses not to be affected by 
applying the guidelines in making approach to adjust the 
leading of life in compatibility with the current economy.

Kornravee

	 เศรษฐกิจล่ม!	ครั้งสอง	จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ . . . จึงยากท่ีใครจะ
คาดเดาได้	สาเหตุที่ เกริ่นน�าขึ้นมาเช่นนี้	เนื่องจากมีหลายปัจจัยท่ีอาจมี

 

ผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยได้	ซ่ึงมีข่าวแว่วๆ	มาว่ามีหลาย
โรงงานผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทยได้ลดพนักงานลงเป็นจ�านวนมาก	
สาเหตุที่ เป็นเช่นนี้อาจวิเคราะห์ได้ว่าในปัจจุบันปริมาณรถยนต์ที่ผลิตใน
แต่ละค่ายนั้นมีปริมาณมากเกินไป	(ถึงแม้จะมีการส่งออกก็ตาม)	จนท�าให้ใน 
แต่ละโรงงานมีรถยนต์ที่ค้างโรงงานเป็นจ�านวนมาก	เพราะถึงแม้ว่าจะมี 

ผู้ใช้รถยนต์เป็นจ�านวนมากก็ตาม	แต่ก็ยังมีปริมาณที่น้อยกว่าจ�านวน 
การผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์	ด้วยเหตุผลเช่นนี้จึงส่งผล
ให้ค่ายผู้ผลิตต่างต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตเป็นจ�านวนมาก	ประกอบ
กับการลงทุนใหม่ๆ	ในการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีช้ันสูงเข้ามาในอุตสาหกรรม
การผลิตรถยนต์	จึงท�าให้ต้นทุนเพิ่ มสูงขึ้น	และถึงแม้ว่าในศูนย์โชว์ รูม 
การขายของรถยนต์ในแต่ละค่ายจะจัดท�าโปรโมช่ันเพ่ือกระตุ้นผู้บริโภค	
แต่ในทางกลับกันด้วยสภาวะเช่นนี้จึงอาจท�าให้ผู้บริโภคไม่สามารถแบกรับ 
ค่าใช้จ่ายที่ เพิ่มขึ้นของแต่ละครอบครัวได้	หากเลือกซ้ือรถยนต์มาใช้งานเพิ่ม	 
และเนื่องด้วยเศรษฐกิจที่ซบเซาของไทยหลายปีในช่วงที่ผ่านมา	และถึงแม้ว่าจะ 

ผ่านพ้นการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีของไทยไปแล้วก็ตาม	แต่ความชัดเจน 
ด้านโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยก็ยังไร้จุดหมาย	เพราะในปัจจุบันนี้ 
นักธุรกิจ	ผู้ประกอบการ	พ่อค้า	แม่ค้า	หรืออาชีพอื่นๆ	ล้วนแต่พึ่ งพา 

ตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ด้วยตนเอง	และต่างมีความระมัดระวังใน 
การใช้จ่ายกันมากขึ้น	เพราะฉะนั้นการเลือกซ้ือสินค้าอะไรที่มีราคาแพงๆ 
เช่น	รถยนต์	จึงอาจเป็นเรื่องที่ต้องมีความระมัดระวังกันมาก	โดยที่กล่าวมา
นี้เป็นแค่เกร็ดเศรษฐกิจส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้น	ซ่ึงยังมีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ	อีก 

มากมายที่อยู่ภายในประเทศไทยที่ก�าลังประสบปัญหาต่างๆ	อยู่เช่นกัน	โดยใน 

ยุคสังคมปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อนข้างมากเลยทีเดียว 

ซ่ึงการด�าเนินชีวิตในแต่ละวันมักมีความเก่ียวพันธ์กับเร่ืองเงินๆ	ทองๆ 

เข้ ามา เกี่ ยวข้องมาก	และภาพรวมของเศรษฐกิจ		ในขณะนี้นับว่ า 

ค่อนข้างอ่อนแอ	เพราะฉะนั้น เราจึงจ�า เ ป็นที่ จะต้องเตรียมตัวรับมือ 
กับความผันผวนของเศรษฐกิจที่ก�าลังเกิดขึ้น	เพ่ือไม่ไห้ เกิดผลกระทบ 

ต่อการด�ารงชีวิตในชีวิตประจ�าวันในครอบครัวของคุณและธุรกิจต่างๆ 
ด้วยแนวทางการปรับการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจปัจจุบัน
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LOGIQ4FEED
NEW SMALL DIAMETER FAST FEED TOOLS CARRYING
FOUR CUTTING EDGED INSERTS
เม็ดมีดทรงบิดเกลียวส�ำหรับงำนกัดอัตรำป้อนสูง

Highlights
 ISCAR is in t roduc ing new smal l 
diameter Fast Feed tools carrying narrow 
inserts with four cutting edges
 The new FFX4…-04 tools are available 
in the following configurations:
 FFX4 ED - endmil ls in 12 16 20 25 
and 32 mm diameters, cylindrical and 
Weldon shank types
 FFX4 ED-MM - 16 mm diameter 
interchangeable milling head with MULTI 
-MASTER adaptation
 FFX4 ED-M - interchangeable milling 
heads with FLEXFIT adaptation in 20 25 
32 and 35 mm diameters
 FFX4 FD - face mil ls in 32 and 40 
mm diameter

Tool Features
• 17˚ cutting edge angle
• Ramping down capability
• Positive axial rake angle
• Fine pitch due to narrow insert width
• Very firm insert clamping
• Coo lant ho les , d i rec ted to each 
individual cutting edge, for an efficient 
cooling effect
• Polish coating on the cutter’s body 
providing better chip 
 flow and protection from corrosion 
and wear
• 1.8 mm radius for programming

FFX4 XNMU 040310… Insert Features
• Double-sided insert with 4 cutting edges
• 0.8 mm maximum depth of cut
• High positive rake angle for easy cut
• Available with two types of cutting 
geometries for optimal machining of 
different materials:
 T - for steel, ferritic and martensitic 
stainless steel and  hardened steel

 HP - for austenitic stainless steel and 
high temperature alloys
• Produced from ISCAR’s latest SUMOTEC 
carbide grades to  ensure high productivity

 เม็ดมีดกัดที่ มี รูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์ของอีสคาร ์
มาพร้อมคมกัด 4 คม ส�าหรับงานเอ็นมิลในอัตรา 
ป้อนงานสูง ท�าให้สามารถท�างานกัดทั่วไปได้ รูปทรง 
บิดเกลียวของมีดท�าให้มี มุมคายเศษค่าบวกสูงเพื่ อ
ท� างานตัดได้อย่ างราบรื่ นและง่ ายดาย เม็ดมีดนี้ 
ตอบโจทย์งานกัด pocket ได้อย่างตรงจุด เพราะมี 
ประสิทธิภาพในการกัดงานลาดเอียงและการคาย
เศษโลหะ การจับยึดของเม็ดมีดกับด้ามมีดท�าให้แก่น 
เครื่องมือมีขนาดใหญ่ จึงมั่นใจได้ถึงความเสถียรและ
ความคงทนแข็งแรงของมีดกัด
 ด้ามมีดรุ่น FFX4…-04 มีให้เลือกใช้ในรูปแบบต่างๆ 
ดังต่อไปน้ี:
 เอ็นมิลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 16 20 25 และ 
32 มม. มาพร้อมรูปทรงกระบอกและด้ามจับแบบ 
Weldon 
 FFX4 ED-MM ด้ามมีดกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. มาพร้อม MULTI-MASTER 
adaptation
 FFX4 ED-M ด้ามมีดกัดแบบถอดเปล่ียนได้ พร้อม 
FLEXFIT adaptation ที่ เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 20 
25 32 และ 35 มม.

 FFX4 FD มีดกัดผิวหน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
32 และ 40 มม.

คุณลักษณะของเครื่องมือ
• มีมุมตัด 17 องศา
• มีศักยภาพในการกัดงานลาดเอียง
• มีมุมคายเศษค่าบวก
• มีระยะช่องคมกัดแบบละเอียด เนื่องจากมีเม็ดมีด
หน้าแคบ
• มีการจับยึดกับเม็ดมีดที่แข็งแรง
• มีรูฉีดสารหล่อเย็นฉีดตรงไปยังแต่ละคมกัด เพื่อให้
เกิดการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
• การขัดผิวของมีดกัดช่วยให้เกิดการกระจายเศษ 
ที่ดีและป้องกันการกัดกร่อนและการสึกหรอ
• มีรัศมีขนาด 1.8 มม.ส�าหรับโปรแกรมงาน

คุณลักษณะของเม็ดมีด FFX4 XNMU 040310
• เม็ดมีดสองด้านกัด พร้อม 4 คมกัด
• สามารถกัดงานได้ลึกถึง 0.8 มม.
• มีมุมคายเศษค่าบวกเพื่อการกัดงานที่ง่ายดาย
• สามารถเลือกรูปทรงมีดกัดได้สองชนิด เพื่ อให้
ท�างานบนพื้นผิวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด:
 T – ส�าหรับเหล็ก เหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มเฟอริติกและกลุ่ม
มาร์เทนซิติก และเหล็กชุบแข็ง
 HP – ส�าหรับเหล็กกล้าไร้สนิมกลุ่มออสเทนนิติก และ
อัลลอยแบบพิเศษ
• ผลิตโดยมาตรฐาน SUMOTEC เกรดคาร์ไบด์รุ่น
ล่าสุดของอีสคาร์เพื่อให้ได้อัตราการผลิตสูง
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THAILAND SUCCESSFULLY
PUSHING MRA AUTOMOTIVE PRODUCTS:
SKYROCKETING EXPORTS TO ASEAN EXPECTED.
ไทยดัน MRA ผลิตภัณฑ์ยานยนต์ส�าเร็จ คาดส่งออกสินค้าไปอาเซียนพุ่ง

ASEAN has finally given its assent on the preparations 
of Mutual Recognition Agreement (MRA) on the Result 
of ASEAN Automotive Inspection and Certification, a long-
standing issue kept pending since 2005 or more than 13 
years ago. In this regard, ASEAN has agreed to limit the 
scope of automotive products in such MRA to cover the 
automotive products manufactured within ASEAN only 
and that in persuading ASEAN to mutually recognize the 
standards would give Thailand an opportunity to increase 
exports of the automotive products to the ASEAN markets 
because Thailand is an important manufacturing base in 
ASEAN.

For the automotive products where the results on the 
inspections of which will be acceptable among the ASEAN 
countries shall be on the issues such as braking systems, 
safety belt sets, seats, tire rubbers, exhaust emission 
systems, steering wheel equipments, speedometer, exhaust 
emissions, safety glass sets, etc. Thailand is a major 
manufacturer and exporter of these products in the ASEAN 
markets. By accepting the Thai inspection standard, there 
will be no need for any re-inspections on the products in 
the ASEAN countries to which Thailand has exported which 
will eventually help reduce the steps of trade formalities 
and indeed make the exports much more convenient.

Previously, there were MRAs that ASEAN had signed 
and already become effective: namely; ASEAN MRA for 
Electrical and Electronics Equipments and ASEAN MRA for 

Ways of Inspections on Good Manufacturing Practices of 
Pharmaceutical Manufacturers in ASEAN. In addition, the 
ASEAN MRA for Instant Foods, Construction Materials and 
ASEAN MRA for Bioequivalence Study Reports of Generic 
Medical Products (ASEAN BE MRA) were made.

อาเซียนได้เห็นชอบการจัดท�าข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ผลการ

ตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน ซ่ึงเป็นประเด็นที่ค้าง

มานานตั้งแต่ปี 2548 หรือกว่า 13 ปี ได้แล้ว โดยอาเซียนได้ตกลงที่จะจ�ากัด

ขอบเขตของสินค้าผลิตภัณฑ์ยานยนต์ในข้อตกลงดังกล่าวให้ครอบคลุม

เฉพาะผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ผลิตภายในอาเซียน และการท�าให้อาเซียนยอมรับ

มาตรฐานร่วมกัน จะท�าให้ไทยมีโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไป

ยังตลาดอาเซียนได้เพิ่มขึ้น เพราะไทยเป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญในอาเซียน

ส�าหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่จะมีการยอมรับผลการตรวจสอบระหว่างกัน 

เช่น ระบบเบรก ชุดเข็ดขัดนิรภัย ที่นั่ง ยางล้อ ระบบปล่อยไอเสีย อุปกรณ์

บังคับเลี้ยว มาตรวัดความเร็ว การปล่อยไอเสีย ชุดกระจกนิรภัย เป็นต้น 

ซ่ึงสินค้าเหล่านี้ ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายส�าคัญในตลาดอาเซียน โดยการ

ยอมรับมาตรฐานการตรวจสอบของไทย ท�าให้ไม่ต้องไปตรวจสอบซ�้ าอีก

ในประเทศอาเซียนที่ไทยส่งออกไป ซ่ึงจะช่วยลดขั้นตอน และท�าให้การส่งออก

มีความสะดวกขึ้น 

ก่อนหน้านี้ มีข้อตกลง MRA ที่อาเซียนได้ลงนามและมีผลบังคับใช้แล้ว 

คือ ข้อตกลงว่าด้วย การยอมรับร่วมรายสาขาส�าหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ และข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับร่วมส�าหรับการตรวจสอบ

แนวทางการผลิตที่ดีของผู้ผลิตสินค้าเภสัชกรรมของอาเซียน และยังได้ท�า

ข้อตกลงยอมรับร่วมในสาขาอาหารส�าเร็จรูป สาขาวัสดุก่อสร้าง และข้อตกลง

ยอมรับร่วมส�าหรับรายงานการศึกษาชีวสมมูลของผลิตภัณฑ์ยาสามัญของ

อาเซียน
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 Umat i , un iversa l mach ine too l 
interface, has chalked up further major 
successes on its way to becoming an 
international ly recognised standard  
interface for machine tool communication 
with higher- level IT systems. “Our 
newly founded OPC UA Joint Working 
Group (JWG) started work in mid- 

ALL MAJOR CONTROL
SUPPLIERS SUPPORT UMATI
STANDARD INTERFACE FOR MACHINE TOOL INDUSTRY ATTRACTING 
GREAT INTERNATIONAL INTEREST

February, and we have also succeeded 
in encouraging two other well-known 
control manufacturers to come on 
board: B&R Automation from Austria 
and Mitsubishi Electric from Japan,”  
said Dr. Alexander Broos, Head of Research 
and Development at VDW  (Verein 
Deutscher Werkzeug-maschinenfabriken 

- German Mach ine Too l Bu i lders ’ 
Association). umati is also supported 
by the control producers Beckhoff, 
Bosch Rexroth, Fanuc, Heidenhain and 
Siemens. “We now have all the major 
manufacturers of CNC controls for 
machine tools on board with umati,” 
said a pleased Götz Görisch, umati 
project manager at VDW. 
 The invo lvement and support 
of the control manufacturers is only 
logical, because their customers are  
now increas ing ly ask ing for a 
manufacturer-independent standard 
which allows them to read out their 
data and process it in a uniform data 
format. This prompted Peter Berens, 
Head of Business Development CNC  
Systems at Bosch Rexroth AG in 
Lohram Main, to say: “Bosch Rexroth 
expressly welcomes and supports the 
standardisation initiated by VDW on 
the basis of the recognised industry 
standard OPC UA. We are act ively 
participating in the design of umati 
and have integrated it into the MTX 
CNC system.” The internationalisation 



Information & Tickets:
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AIA Sathorn Tower
14th Floor, 11/1 South Sathorn Road
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
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E-Mail: info@hf-thailand.com

INFO:
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Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main · GERMANY
Tel.: +49 69 756081-0 · Fax: +49 69 756081-74
emo@vdw.de · www.emo-hannover.de
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of umati on the basis of OPC UA has 
further boosted its prospects. Michael 
Marzluff, Senior Advisor and Global 
Key Account CNC at Mitsubishi Electric 
Europe in Ratingen, Germany: “After 
the VDW decided to go international 
with its OPC UA-based standardisation 
approach for umati, Mitsubishi Electric 
is very pleased to participate in this 
init iative.” A crucial reason for this 
is that contributing to umati is also 
good for the control providers’ image. 
They can meet interested customers’ 
needs while positioning themselves as 
pioneers. Uwe-Armin Ruttkamp, Head 
of Machine Tool Systems, Siemens AG 
in Erlangen confirmed: “VDW’s umati 
is important for us because it defines 
the content of typical applications in 

the machine tool industry and also 
reflects the openness and flexibil ity 
of our product range.”

EMO Hannover 2019 Featur ing 
Extensive Umati Showcase
 The VDW launched umat i in 
2017 together with eight well-known 
machine tool manufacturers as part 
of the “Connect iv i ty for Indust ry 
4.0” project. A major demonstration 
installation with international partners 
is planned for EMO Hannover 2019. 
“There is still a lot to do before then,” 
sa id Gör i sch from VDW. The OPC 
UA specif icat ion for machine tools 
wi l l need to be avai lable by then, 
and the necessary prerequisites and 
adaptations must also be in place in  

the participants’ machines and controls. 
The first use cases will then be showcased 
in Hannover. In the meant ime , 130 
employees from 60 companies in twelve 
countries have registered to participate 
in the JWG. 
 The control manufacturers, for 
their part, are certainly ready. Henning  
Rausch, responsible for CNC applications 
at Beckhoff Automation in Verl , is 
promoting umati to his customers: 
“We are alert ing our machine tool 
customers to umati and its possibilities. 
Beckhoff is therefore part ic ipat ing 
in the l ive demonstrat ion at EMO 
Hannover by connecting several of its 
machines via the umati interface. We 
will also be showcasing umati on the 
Beckhoff stand.”
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PRESHOW

 Cities all over Southeast Asia are on a growth trajectory, as 
industry projections indicate about 100 million people in ASEAN 
are expected to migrate from the countryside to cities from now 
through to 2030. From an economic standpoint – urbanisation 
which generally brings about improved productivity, better incomes, 
education, healthcare and transport, also comes with its own set of 
challenges. Hence the need for ‘smart cities’, where information and 
communications technologies are integrated to improve operations 
across traffic flows, public transportation, energy and water usage 
and even healthcare services. 
 Zooming into Thailand, opportunities abound with “Thailand 
4.0”. Representing a new era for Thailand’s economy is its move 
towards digital industrial transformation, increased infrastructure 
development and next-generation automotive industry. Under 
the Thai government’s National Digital Economy Masterplan is a 
20-year strategy to capture growth opportunities in the rising 
digital economy. This Masterplan aims to broaden outreach of 
digital technology in Thailand and usher industrial sectors into an 
age of ‘Smart Factory’. 
 Another development to note is the Eastern Economic Corridor 
(EEC), an enhancement of Thailand’s eastern seaboard (ESB) region 
project. The idea is to upgrade the eastern seaboard region into an  
economic region serving as the country’s centre for export-oriented 
industries and to attract foreign direct investment. To increase 
its attractiveness to investors, the Thai government has initiated 
a number of public infrastructure investment projects to improve 
connectivity within the EEC. Then there is Thailand’s automotive 
industry, the largest in Southeast Asia and the 12th largest in the 
world. Supported as one of the “S-Curve” industries under the EEC, 
the extension in capabilities will see Thailand’s automotive industry 
move up the value chain, value-adding to the current manufacturing 
processes of electronic accessories and automotive parts.
 Against these robust industry outlook, which will see Southeast 
Asian nations spend an estimated US$323 billion on infrastructure 
developments, wire and Tube Southeast Asia 2019’s timely staging 
wil l provide a mutual ly benefic ial platform for exhibitors and 
visitors to share best practices and shape partnerships that will 
inspire cross-border expansion, establish their corporate presence, 
discover business prospects in Thailand, or for local companies to 
step into the global arena. 

About wire and Tube Southeast Asia 2019
 Riding the wave of opportunity, wire and Tube Southeast Asia 
2019, into its 13th and 12th editions respectively, returns to the 
Bangkok Trade & Exhibition Centre (BITEC), Thailand from 18 – 20 
September. Reflecting the established credentials of the world’s 
leading trade fairs, wire Düsseldorf – the International Wire and 
Cable Fair – and Tube Düsseldorf – the International Tube Fair, the 
biennially-held wire and Tube Southeast Asia 2019, will feature more 
than 400 leading companies from 30 countries, including 7 national 
pavilions and groups. Together, they will bring with them the latest 
innovations, machinery and solutions in wire, cable, tube and pipe 
manufacturing, processing and finishing, fastener technology, new 
processes in measuring, control and test engineering and specialist 
areas, as well as new and upgraded tools and auxiliary materials.
 Other highlights on the show floors include thematic showcases 
on Fasteners & Springs and Pumps & Valves: 
 • Fasteners & Springs Showcase 
 Exhibit Profile: Fasteners and brackets for all applications | Springs 
of all kinds for all applications | Bolts and Nuts | Building and fitting 
parts | Wire parts | Storage/Distribution Operating Equipment 
 • Pumps & Valves Showcase 
 Exhibit Profile: Natural gas & industrial pumps | Turbine pumps 
| Electrical & hydraulic pumps | Pump controllers & components 
| Valves and diverters | Pneumatic valves | Pressure valves | Valve 
components & parts 
 Supported by prominent industry partners and numerous industry 
organisations, the specialist trade fairs with visitor profile that 
includes manufacturers, suppliers and buyers from the wire, tube, 
iron and steel, automotive, chemical, building and construction, 
energy and electrical industries, will be augmented by a series of 
industry-focused conferences and seminars by industry experts. 
These include training courses by the TumCivi l .com Engfanatic 
Club, covering topics on the calculation and design of Warehouse 
and House, as well as structural analysis. Participating exhibitors 
will also conduct a series of technical presentations across the 
3-day exhibitions.

For booth bookings and visitor registration,
visit www.wire-southeastasia.com | www.tube-southeastasia.com

FOCUS ON SOUTHEAST ASIA:
RAPID URBANISATION, INDUSTRIAL TRANSFORMATION AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 
HEIGHTENS DEMAND IN THE WIRE, CABLE, TUBE AND PIPE INDUSTRIES





COVER STORY

 Respective to the progress on the investments under 
the robotics and automation industries, the Office of 
Industrial Economics or OIE, as the responsible agency, 
launched the “Industrial Transformation Platform (ITP)” 
by collaborating with alliances such as Robotics AI and 
Intel l igent Solutions, PTT Public Company Limited and 
Center of Robotic Excel lence (CoRE) to create a new 
system for robotic industry and automation system by 
linking the operations of all relevant agencies for complete 
integration, especially, the improvement of working process  
from the original practice that each unit had worked separately 
for transit ion into a col laborative work on the Cyber 
Platform, which will help facilitate business operations and 
solve the problematic processes of entrepreneurs rapidly.
 It is considered a startup point in linking the entrepreneurs, 
banks and SI through platform for One-Stop Service, 
beginning from the application for investment promotion 
from the government, the application for a loan for the 
purchase of machinery from banks, to business matching 
with SI having potent ia l to evaluate the investment 
worthiness derived from the improvements to achieve 
the efficiency.
 The production by robot or related technology by 
linking it with I-industry database and Single Form of 
the Ministry of Industry will help facil itate the request 
for approval /permission of the Ministry of Industry in 
receiving services from the Industrial Transformation Center 
(ITC) of the Department of Industrial Promotion including 
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ROBOT INDUSTRIALLY-DRIVEN PLATFORM ...
INCREASING ENTREPRENEURS’ POTENTIALS
แพลตฟอร์มขับเคลื่อนอุตฯ หุ่นยนต์...
เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ

 Industrial Transformation Platform (ITP), a new step in robot technology and integrated automation that 
link entrepreneurs, banks and System Integrator (SI) through platform in providing One- Stop Service.
 Industrial Transformation Platform (ITP) ก้าวใหม่ของเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร เช่ือมโยงผู้ประกอบการ 
ธนาคาร และผู้ให้บริการออกแบบระบบ (System Integrator: SI) ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้บริการไว้ในจุดเดียว (One Stop Service)

the appl ication for investment promotion from BOI, 
where entry into the technology support program can 
be applied from the Digital Economy Promotion Agency 
(DEPA). In addition, there are various commercial banks 
participating in making offerings on credit programs such  
as SME Bank, Kasikornbank, Krung Thai Bank Public Co., Ltd., 
and the Export-Import Bank of Thailand, etc.
 In 2019, OIE aims to expand the use of more robots 
and automation system to SMEs in various industries  
throughout the country such as in the agr icu ltura l 
industry by fully hoping them to be the tools for farmers 
and community enterprises in the implementations of 



Smart Farming. In this connection, Thai-German Institute 
has begun to pilot the program in the lower Northeastern 
Provinces (namely: Ubol Ratchathani, Si Sa Ket, Yasothon 
and Amnad Charoen) to support the creation of added 
value to agricultural products, e. g. support for Smart 
Module such as sensor system for measuring parameter 
to be the data for evaluating production factors worthily 
which will help reduce the production costs for farmers 
in the long term including focally aiming at raising the 
production efficiency and resolving labor shortage problem 
in many labor-intensive industries such as food processing 
industries and the textile and garment industry etc.

Robots and Automation System ...
the Progress Occurring in Thai Industry Nowadays
 Dr. Pichairat Chirananrat, Director of Roboticis AI and 
Intelligent Solutions Program, PTT Public Company Limeted,  
revealed that, this collaboration is a focus on the importance 
of the development of mechanisms and the creation of  
environment by using robotics technology science including 
digital technology in the integration and support in driving 
Industrial Transformation to the Industry 4.0 of Thailand. 
This mechanism provides a One-Stop Service model and  
facilitates all sectors through variously related organization 
connections such as SI, banks for financing, Office of 
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BOI, Department of Industrial Promotion, OIE and CoRE 
in Thailand, etc.
 Assoc. Prof. Dr. Djitt Laowattana, Special Expert, 
Office of the Eastern Economic Corridor (EEC) Policy  
Board revea led the progress of the robot i cs and 
automation industry development plan, an intermediate 
term goal of 5 years scheme (within 2021) that “We have 
the aim to raise the level of complicated technology with 
higher value by investing 200 billion Baht and deploying 
robots in the factories at more than 50% /on a long term 
of 10 years (within 2026) because Thailand is considered 
the ASEAN leading country in the productions wherein 
a lot of robots and automation system are required for 
used.

 

	 ความคืบหน้าการลงทุนภายใต้อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต	ิ 
ที่ มีส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	หรือ	สศอ.	ที่ เป็นหัวเรือใหญ่ได้เปิดตัว 

“ Industrial	Transformation	Platform	(ITP)”	โดยร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตร	ได้แก่	หน่วยงานโรโบติกส์	เอไอ	แอนด์	อินเทลลิเจนท์	โซลู ช่ัน	
บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ	(CoRE)	เพื่อสร้างระบบใหม่ของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ	โดยเช่ือมโยงการด�าเนินงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอย่าง
ครบวงจร	โดยเฉพาะปรับปรุงกระบวนการท�างานจากเดิมที่แต่ละหน่วยงาน
ท�างานแบบแยกส่วน	เพื่ อเปลี่ ยนผ่านเข้าสู่การท�างานร่วมกันบน	Cyber	
Platform	ซ่ึงจะช่วยอ�านวยความสะดวกในการท�าธุรกิจและแก้ไขกระบวนการ
ที่ เป็นปัญหาของผู้ประกอบการได้อย่างรวดเร็ว

Dr. Pichairat Chirananrat, Director of Roboticis AI and Intelligent 
Solutions Program, PTT Public Company Limited



	 นับเป็นจุดเริ่ มต้นในการเช่ือมโยงผู้ประกอบการ	ธนาคาร	และผู้ให้
บริการออกแบบระบบ	(System	Integrator:	SI)	ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้
บริการไว้ในจุดเดียว	(One	Stop	Service)	เร่ิมตั้งแต่การขอรับการส่งเสริม
การลงทุนจากรัฐ	การขอสินเช่ือเพื่อซ้ือเครื่องจักรจากธนาคาร	การจับคู่
ธุรกิจกับ	System	Integrator	(IS)	ที่มีศักยภาพ	การประเมินความคุ้มค่าใน 

การลงทุนจากการปรับปรุงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ
	 ส�าหรับการผลิตด้วยหุ่นยนต์หรือเทคโนโลยีที่ เกี่ ยวข้อง	โดยมีการ 

เ ช่ือมโยงกับฐานข้อมูล	I- industry	และ	Single	Form	ของกระทรวง
อุตสาหกรรม	ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการขออนุมัติ/อนุญาตกับกระทรวง
อุตสาหกรรม	ในการขอรับบริการจากศูนย์	Industrial	Transformation	 
Center	 ( ITC)	ของกรมส่ง เสริม อุตสาหกรรม	รวมถึงการขอรับการ 
ส่งเสริมการลงทุนจาก	BOI	ซ่ึงสามารถสมัครเข้าโปรแกรมสนับสนุนทางด้าน 

เทคโนโลยีจากส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล	(DEPA)	ได้แล้วนอกจากนี้ 
ยังมีธนาคารพาณิชย์ต่างๆ	เข้าร่วมน�าเสนอโปรแกรมสินเช่ือ	ได้แก่	SME	
Bank	ธนาคารกสิกรไทย	ธนาคารกรุงไทย	และธนาคารเพ่ือการส่งออก 

และน�าเข้าแห่งประเทศไทย	เป็นต้น
	 ในปี	2562	ทาง	สศอ.	ได้ ตั้ง เ ป้าที่ จะขยายผลการใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติไปสู่เอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมต่างๆ	ทั่วประเทศมากขึ้น	เช่น	
อุตสาหกรรมเกษตร	โดยมุ่งหวังให้เป็นเครื่องมือส�าหรับเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชนเพื่อด�าเนินการ	Smart	Farming	โดยสถาบันไทย-เยอรมัน	ได้เริ่ ม
น�าร่องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	(อุบลราชธาน	ี
ศรีษะเกษ	ยโสธร	และอ�านาจเจริญ)	เพ่ือสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าเกษตร	เช่น	การสนับสนุน	Smart	Module	เช่น	ระบบเซน็เซอร์ในการ
วัดตัวแปรหรือพารามิเตอร์ต่างๆ	เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับการประเมินปัจจัย
การผลิตอย่างคุ้มค่า	ซ่ึงจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรในระยะยาว 

รวมถึงมุ่งเป้าหมายในการยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ�านวนมาก	เช่น	อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร	และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม	เป็นต้น

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ...
ความก้าวหน้าที่ เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมไทยวันนี้
 ดร.พิ ชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ผู้อ�านวยการโครงการ โรโบติกส ์
เอไอ แอนด์ อินเทลลิ เจนท์ โซลู ช่ัน บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)
เผยว่า	ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นความส�าคัญกับการพัฒนากลไก
และสร้างสภาพแวดล้อม	โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์	รวมถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล	ในการบูรณาการและสนับสนุนในการขับเคลื่อน	Industrial	
Transformation	ไปสู่	Industry	4.0	ของประเทศไทย	โดยกลไกลน้ีมีรูปแบบ
การให้บริการแบบ	One-Stop	Service	และเป็นตัวช่วยอ�านวยความสะดวก
ให้กับทุกภาคส่วน	ผ่านการเช่ือมหน่วยงานที่ เก่ียวข้องหลากหลายหน่วยงาน
ด้วยกัน	เช่น	System	Integrator	ธนาคารในการจัดหาเงินทุน	ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	(BOI)	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	ส�านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	(สศอ.)	และศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติในประเทศไทย	(CoRE)	เป็นต้น
	 ด้าน	รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้เช่ียวชาญพิเศษ ส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิ เศษภาคตะวันออก (EEC)	 เผยถึง 
ความคืบหน้าแผนพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 ซ่ึ งมี 

เป้าหมายระยะกลาง	5	ปี	(ภายในปี	2564)	ว่า	“เรามีจุดมุ่งหมายยกระดับ
เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนและมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น	ด้วยการลงทุนถึง	2	แสน 

ล้านบาท	และใช้หุ่นยนต์ในโรงงานมากกว่า	50%	ในระยะยาว	10	ปี	(ภายใน
ปี	2569)	เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นผู้น�าการผลิต	และต้องใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติสูงมากในอาเซียน

Assoc.	Prof.	Dr.Djitt	Laowattana,	Special	Expert,	Office	of	the	
Eastern	Economic	Corridor	(EEC)	Policy	Board

“In 2019, OIE aims 
to expand the use of 

more robots and
automation system
to SMEs in various 

industries”
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MANUFACTURING  NEWS

WIND RIVER AND AIRBIQUITY TEAM ON VEHICLE-TO-CLOUD 
OTA SOLUTIONS FOR CONNECTED AND AUTONOMOUS CARS
WIND RIVER® ผนกึก�ำลัง AIRBIQUITY® พฒันำโซลช่ัูนส ์Vehicle-to-Cloud OTA
เพื่อรถยนต์อัจฉริยะและรถยนต์ไร้คนขับ

Wind River®, a leader in delivering IoT software for critical 
infrastructure, and Airbiquity®, a leader in connected vehicle 
services, are working towards integrating key technologies 
to develop an end-to-end software lifecycle management 
solution for connected and autonomous vehicles, one that 
spans vehicle to cloud. The solution will enable secure and 
intelligent over-the-air (OTA) software updates and data 
management.

Proper and proactive management of software over 
the course of a vehicle’s lifecycle is becoming increasingly 
important to enhance performance, maintain value, and 
address safety and security threats. Using OTA, carmakers 
can securely transmit diagnostic and operational data 
and efficiently deploy software updates to mitigate recall 
expenses and enable new vehicle features.

Wind River® plans to contribute its Edge Sync, a highly 
modular, OTA update and software lifecycle management 
solution. Airbiquity® will contribute its OTAmaticTM solution 
including OTA orchestration, campaign management, 
software and data management, and Uptane-based security 
framework capabilities. An integrated solution combining 
Edge Sync and OTAmaticTM also has applicability to multiple 
non-automotive IoT sectors such as medical, industrial, 
aerospace, military, and telecommunications.

Wind River® ผู้น�ำในกำรให้บริกำรซอฟต์แวร์ IoT ส�ำหรับโครงสร้ำงพื้น

ฐำนท่ีส�ำคัญ และ Airbiquity® ผู้น�ำด้ำนบริกำรยำนยนต์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต 

ก�ำลังร่วมมือกันในกำรผนวกรวมเทคโนโลยีส�ำคัญเข้ำด้วยกันเพื่อพัฒนำโซลูช่ัน

ส์จัดกำรวงจรซอฟต์แวร์แบบ end-to-end ส�ำหรับยำนยนต์ที่มีกำรเช่ือมต่อ

กับอินเทอร์เน็ตและยำนยนต์ขับเคล่ือนอัตโนมัติ ซ่ึงครอบคลุมถึงรถยนต์ที่มี

กำรเช่ือมต่อคลำวด์ ซ่ึงโซลูช่ันส์นี้จะท�ำให้กำรอัพเดทซอฟต์แวร์และกำรจัดกำร

ข้อมูลแบบ over-the-air เป็นไปได้อย่ำงปลอดภัยและเป็นอัจฉริยะ

กำรจัดกำรซอฟต์แวร์เชิงรุกอย่ำงเหมำะสมตลอดวงจรของรถยนต์ 

ก�ำลังมีควำมส�ำคัญมำกขึ้นต่อกำรเสริมสมรรถนะ รักษำมูลค่ำ และจัดกำร

กับอันตรำยด้ำนควำมปลอดภัยและควำมม่ันคง กำรใช้ OTA ท�ำให้ผู้ผลิต

รถยนต์สำมำรถส่งข้อมูลกำรวินิจฉัยและข้อมูลปฏิบัติกำรได้อย่ำงปลอดภัย 

รวมทั้งด�ำเนินกำรอัพเดทซอฟต์แวร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย

จำกกำรเรียกคืน และปลดล็อคคุณสมบัติใหม่ๆ ของรถยนต์ 

ภำยใตค้วำมรว่มมอืในกำรพฒันำโซลช่ัูนส์ดงักลำ่ว Wind River® เตรียมส่ง 

Edge Sync ซ่ึง เ ป็นโซลู ช่ันส์จัดกำรวงจรซอฟต์แวร์และอัพเดทผ่ำน 

OTA แบบแยกส่วนได้ ขณะที่ Airbiquity® จะให้กำรสนับสนุนด้วยโซลูช่ันส์ 

OTAmaticTM ซ่ึงประกอบด้วยกำรจัดกำร OTA กำรจัดกำรแคมเปญ 

กำรจัดกำรซอฟต์แวร์ และข้อมูล รวมถึงขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรรักษำ

ควำมปลอดภัยบนระบบ Uptane โซลูช่ันส์แบบครบวงจรท่ีรวม Edge Sync 

และ OTAmaticTM เขำ้ดว้ยกนันี ้ยงัสำมำรถน�ำไปใช้กบั IoT ในภำคอุตสำหกรรม

อื่นๆ ที่นอกเหนือไปจำกยำนยนต์ อำทิ กำรแพทย์ อุตสำหกรรม อำกำศยำน 

ทหำร และโทรคมนำคม





BUSINESS NEWS

     Recently, at INTERMACH 2019, Mazak (Thailand) 
Co., Ltd., brought the Laser Cutting Machine of OPTIPLEX 
3015 DDL model to put on exhibition at the event and 
there we had an opportunity to interview Mr. Takeshi 
Nomiyama, General Manager, who said about the Laser 

MAZAK SHOWED HIGHLY ADVANCED 
CUTTING WORK TECHNOLOGY….
TO CONTINUOUSLY EXTEND
PRODUCTION PROCESS

Cutting Machine of OPTIPLEX 3015 DDL model that, it is 
a new machine model on which the Direct Diode Laser 
technology is installed. It is the laser technology more 
successful than CO2 and fiber laser model for that it 
can cut workpieces from thin to moderately thick faster 
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มาซัค โชว์เทคโนโลยีด้านงานตัดที่ล�้าหน้า…
ต่อยอดกระบวนการผลิต

Mr. Takeshi Nomiyama, General Manager



than CO2 and fiber laser model. It is also capable to cut 
reflective materials better because this new system 
has shorter wavelengths with a more efficient heat 
absorption system.
    Another advantage of Direct Diode Laser is its 
efficiency in the energy conversion which is 4 to 5 
times higher than CO2 laser. With the property of the 
Direct Diode Laser, the OPTIPLEX 3015 DDL model laser 
machine provides superior performance with highly 
cutting speed and torch saving of Multi-Control and 
a wide range of Intel l igent Functions that provide 
exce l lent supports to users and inc rease the 
efficiency of the machine that no other machines can 
match.
      Another strong point which can rarely be found 
in the other cutting machines is the various welding 
torch control set and diversified capabilities of this smart 
function or technical genius that makes work of the 
users easier whether it is the matter of the control, 
program setting or solving various problems for optimal 
efficiency.

     เมื่อเร็วๆ นี้ในงานอินเตอร์แมค 2019 บริษัท มาซัค (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ได้น� า เครื่ อง Laser Cutt ing รุ่น OPTIPLEX 3015 DDL  
มาโชว์ในงาน และได้มีโอกาสสัมภาษณ์ Mr. Takeshi Nomiyama,  
General Manager ได้กล่าวถึงเครื่อง Laser Cutting รุ่น OPTIPLEX  

3015 DDL ว่าเครื่องเลเซอร์รุ่นใหม่ที่ติดตั้งเทคโนโลยีเลเซอร์ท่ี Direct 

Diode Laser เ ป็นเทคโนโลยี เล เซอร์ที่ ประสบความส�า เร็จมากกว่า 

รุ่น CO2 และ fiber laser ซ่ึงจะตัดงานแผ่นบางถึงหนาปานกลางได้เร็ว
กว่าเลเซอร์รุ่นคาร์บอนไดออกไซด์หรือรุ่นไฟเบอร์ และมีความสามารถ
ตัดวัสดุสะท้อนแสงได้ดีกว่า เพราะระบบใหม่นี้มีระยะของคลื่ นแสงที่ 

สั้นข้ึน และมีระบบการดูดซับความร้อนท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    ข้อดีอีกอย่างหน่ึงของ Direct Diode Laser คือประสิทธิภาพใน
การแปลงพลังงานที่มีมากกว่าเลเซอร์ CO2 ประมาณ 4 ถึง 5 เท่า ด้วย
คุณสมบัติ Direct Diode Laser เครื่องเลเซอร์รุ่น OPTIPLEX 3015 DDL 
ให้สมรรถนะท่ีเหนือกว่าด้วยการตัดความเร็วสูงและประหยัดหัว torch 
แบบ Multi-Control และความสามารถอย่างหลากหลายของ Intelligent 
Functions ที่ให้การสนับสนุนผู้ใช้งานได้ดีเยี่ยมและเพิ่มประสิทธิภาพของ
เครื่องจักรได้อย่างไม่เหมือนใคร
 อีกหนึ่ ง จุดแข็งที่ หาได้ยากจากเครื่ องตัดอื่ น คือ ชุดควบคุม

 

หัวเช่ือมต่างๆ และความสามารถที่หลากหลายของฟังก์ช่ันแบบสมาร์ทหรือ
ความเป็นอัจฉริยะนี้ ท�าให้การท�างานของผู้ใช้ง่ายขึ้นทั้งการควบคุมการ
ตั้งโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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BUSINESS NEWS

 In con junct ion wi th the 100 th

ann iversary of Wal ter AG, Wal ter 
(Thailand) Co., Ltd held an Innovation
Roadshow on May 31st, 2019 in Pattaya.
The seminar overwhelmed with many
industrialists from the Eastern Region.
Walter proudly introduced a series
of newly developed products-Supreme
Taps TC388/TC389, new model of CBN
Inser ts WBH10 , WBN10C , WBH20, 
WBS10 as we l l  as the h igh l ight
of the new Xtra .Tec®XT Mi l l i ng
Cutter ser ies . The newly designed
products to conform to the current 
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INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR METAL CUTTING ALONG WITH 
CELEBRATING 100TH YEAR ANNIVERSARY OF “WALTER”
เทคโนโลยีทางนวัตกรรมสําหรับงานตัดเฉือนโลหะ
พร้อมกับฉลองครบรอบ 100 ปี “วอลเทอร์”

WALTER THAILAND
INNOVATION ROADSHOW 2019

production processes were presented 
to the audience.

Mr. Ol iver Zimmerer, General
Manager of Walter (Thailand) Co., Ltd.
in an interview said, “We are firmly
committed to developing products 
jointly with our customers to meet 
the i r requ i rements . In hav ing our 
products being able to exist in the 
premium markets, our products must 
continuously develop and innovate.  
Whenever Walter has new product 
ideas, we will also conduct relevant 
tests and exchange our ideas with our 

customers because we do not want 
simply a laboratory development.
 Over the century, Wal te r has
produced a great number of newly
innovat ive metal cutt ing tools . With 
the Engineering Kompetenz mindset,
Walter has been regarded as the world’s
leading cutting tool manufacturer with 
its headquarter in Germany.

The purpose of this roadshow during
th is remarkable 100 th anniversary,
we believe that Walter customers in 
the Eastern Region make up to 70%, 
which each of them has its unique 

Mr. Oliver Zimmerer,
General Manager of Walter (Thailand) Co., Ltd.
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work systems and processes . 
We, therefore would like our customers  
to know more about Wal te r new 
product development in other areas.  
Even though those products have still  
without any market yet, it is expected 
wi th in the next f ive years , Tha i 
manufacturers will need these products. 
This happens in our Europe region 
espec ia l ly in the automot ive and 
aerospace indust r ies . In add i t ion , 
Walter has competitive software that 
l inks between operators, tools and 
machines that is capable to work 
collaboratively and will be advanced  
for Industry 4.0. Lastly, we would like 
our customers to place their interests 
on the products in the premium 
markets because those products which 

Walter current ly has , can he lp to 
increase the greater value of their 
products!” said Mr. Oliver Zimmerer.

 เมื่อวันศุกร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2562 ณ เมเจอร์ 

ซีนี เพล็กซ์ พัทยา @ พัทยา อเวนิว จ.ชลบุรี 
บริษัท วอลเทอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด จัดกิจกรรม
สัมมนา “Walter Thailand Innovation Road 
Show 2019” ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่ วอลเทอร์จัดขึ้น
เป็นประจ�าทุกปี เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ ได้
รับการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการ
ตัดเฉือนในปัจจุบัน และในปี 2019 นี้ วอลเทอร์
ยังได้เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อต้ัง 
วอลเทอร์ เอจี อีกด้วย ส�าหรับผลิตภัณฑ์ของ
วอลเทอร์ที่ ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่ในปีนี้คือ
กลุ่มของผลิตภัณฑ์ TC388/TC389 SUPREME 
TAPS เม็ดมีด CBN รุ่นใหม่ WBH10, WBN10C, 

WBH20, WBS10 รวมถึง product highlight 
Xtra.tec®XT Milling Cutter series ใหม่ และยัง 
มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ เพื่อให้สอดคล้อง
กับขบวนการผลิตในปัจจุบันอีกมากมาย โดยการ 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของวอลเทอร์ครั้งน้ีได้รับ
ความสนใจจากนักอุตสาหกรรมภาคตะวันออก 
เข้าร่วมรับฟังเป็นจ�านวนมาก
 ด้าน คุณโอลิเวอร์ ซิมเมอร์เรอร์ ผู้จัดการ 
ทั่วไป บริษัท วอลเทอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
กล่าวว่า “เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมกับลูกค้า เนื่องจากเราเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของ
วอลเทอร์ เ ป็นผลิตภัณฑ์ที่ อยู่ ในตลาดพรี เมียม 
เพราะการที่จะอยู่ในตลาดพรีเมียมได้นั้น จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
และเมื่อใดที่วอลเทอร์มีไอเดียใหม่ๆ ในผลิตภัณฑ์ 
วอลเทอร์จะเข้าทดสอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกับลูกค้าด้วย เนื่องจากวอลเทอร์ไม่ต้องการ
พัฒนาอยู่เพียงแต่ในห้องแล็บ ซ่ึงตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมา 100 ปี ของวอลเทอร์ ได้ผลิตเครื่องมือ
ในการตัดเฉือนโลหะที่ เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมา
มากมาย และถือได้ว่าเป็นผู้ผลิตเครื่องมือ Cutting 
Tool ช้ันน�าของโลก โดยมีบริษัทตั้งอยู่ในเยอรมัน” 
 ส�าหรับวัตถุประสงค์ของวอลเทอร์ ในการ 
จัดกิจกรรม Roadshow ในครั้งน้ี เราเห็นว่าใน 
ภาคตะวันออกมีลูกค้าของวอลเทอร์อยู่ถึง 70% 
ซ่ึงลูกค้ า แต่ ล ะรายจะท� างานในแ ต่ล ะลักษณะ 

แตกต่างกันออกไป วอลเทอร์จึงอยากให้ลูกค้าได้
ทราบถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์วอลเทอร์ 
และถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะยังคงไม่มีตลาด 
แต่คาดว่าภายในอีก 5 ปี ผู้ผลิตของไทยอาจจ�าเป็น 
ต้องใช้ในผลิตภัณฑ์วอลเทอร์ดังกล่าว เพราะในทวีป 
ยุโรปมีการใช้งานแล้ว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอากาศยาน นอกจากนี้วอลเทอร ์
ยังมีซอฟต์แวร์ที่สามารถลิงก์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  

เคร่ืองมือ และเคร่ืองจักร ให้สามารถท�างานร่วมกัน 

ได้อีกด้วยเพื่อการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 สุดท้ายนี้ 

จึงอยากให้ลูกค้าสนใจในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาด
พรีเมียม เพราะผลิตภัณฑ์วอลเทอร์มีความสามารถ 
ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของลูกค้าได้” คุณโอลิเวอร์ 
กล่าวส่งท้าย



MANUFACTURING TECHNOLOGY

 • PUES to ut i l ize Siemens’ dig ita l innovat ion 
platform to integrate advanced technologies into 
electric vehicle design 
 • Capital™ to provide a unified platform for faster 
and simpler design automation management
 Siemens announced that leading Japanese Electric 
Vehic le (EV) systems provider PUES Corporat ion has 
selected Capital™ electrical design software from Mentor, 
a Siemens business, to help speed and simpl ify the 
development of next-generation automotive electr ical 
/electronic (E/E) systems. PUES is an EV systems pioneer 
with a 30 year track record of helping the world’s leading 
car manufacturers and their suppliers integrate advanced 
technologies into their products.
 PUES turned to Siemens’ Capital™ software after years  
of using discrete point solutions across multiple engineering 
domains. These legacy tools were ultimately overwhelmed 
by increasingly complex E/E challenges resulting from 
automated driving requirements, stringent global emissions 
regulations and unyielding market pressure to reduce costs 
and speed time-to-market. With the limited compatibility 
of the legacy tools and the challenges of coherent data 
exchange through the E/E flow, making design changes 
in one domain required time-consuming and error prone 
rework in other domains, executed using diverse design 
environments.
 “At PUES, we’ve being work ing c lose ly with our 
customers to rapidly develop EV/HEV system prototypes 
and to fulfill other related development requests. Capital™ 
is a true electrical collaboration platform that provides 
the digital continuity we need across a broad range of 
critical tasks to get EV electrical systems to customers 
faster,” said Kishi Shingo, executive officer for PUES. 
“Because many of the world’s leading automotive OEMs  
and supp l ie rs a lso useCap i ta l™ ,as we l l  as ad jacent  
S iemens products such as embedded software for 

PUES ADOPTS SIEMENS’ CAPITAL™  

ELECTRICAL DESIGN SOFTWARE TO STREAMLINE 
NEXT-GENERATION EV SYSTEM DESIGN

AUTOSAR-based systems, we expect to realize even more 
efficiency moving forward, due to streamlined collaboration 
with our global customer base.” 
 Because the Cap i ta l™ sof tware automates the 
production of documentation linking assets such as wiring 
schematics, component locat ions, harness views and 
diagnostic procedures, PUES can add value and boost 
customer sat i s fact ion , even as autonomous dr ive 
funct iona l i ty and other fast-evo lv ing requ i rements 
dramatically increase the complexity of EV systems.
 “PUES is a longtime leader in EV systems, and its 
relevance continues to grow as electrified powertrains 
become increasingly central to automotive innovation,” said 
Doug Burcicki, Automotive Market Director for Siemens’  
Capital™ Software portfolio. “Using Capital software can help  
PUES achieve new levels of efficiency as it continues to 
deliver world-class EV system technologies for its large 
and growing base of customers.” 
 Developed particularly for transportation applications,  
Siemens’ Capital™ software spans an extended flow from  
concept and electrical architecture definition to wire harness 
design, manufacture and vehicle maintenance. Combining 
powerfu l design automation and modern enterpr ise 
integrat ion capabi l i t ies , the software creates dig i ta l 
continuity within the electrical domain to help compress 
development cycle time and deliver a significant cost 
reduction. Capital™ tools can be implemented individually 
or deployed together in a unified flow that seamlessly 
matures data within a consistent environment. Robust 
integration with adjacent domains (such as requirements 
management, mechanical CAD and PLM) is fully supported, 
as is cross-organizational collaboration.
 Siemens Digital Industries Software is a leading global  
prov ider of sof tware so lut ions to dr ive the d ig i ta l 
transformation of industry, creating new opportunities for 
manufacturers to realize innovation.
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PUES ใช้ซอฟต์แวร์ Siemens Capital™ ในการออกแบบ
ระบบไฟฟ้า เพื่อพัฒนาการออกแบบระบบ EV รุ่นใหม่



 • PUES เพื่อใช้แพลตฟอร์มนวัตกรรมดิจิตอลของซีเมนส์ เพื่อรวม
เทคโนโลยีขั ้นสูงเข้ากับการออกแบบรถยนต์ไฟฟ้า
 • Capital™ แพลตฟอร์มแบบครบวงจร ส�าหรับการจัดการด้วย
ระบบอัตโนมัติในการออกแบบที่รวดเร็วและง่ายขึ้น
	 ซีเมนส์	ประกาศว่าผู้ให้บริการระบบรถยนต์ไฟฟ้าช้ันน�าของญี่ ปุ่น	PUES	
Corporation	ได้เลือกซอฟต์แวร์การออกแบบระบบไฟฟ้าด้วย	Capital™	จาก	
Mentor	ซ่ึงเป็นหนึ่ งในธุรกิจของซีเมนส์	เพื่อช่วยเร่งความเร็วและท�าให้การ
พัฒนาระบบไฟฟ้า	/	อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ยุคใหม่ในอนาคตง่ายข้ึน	PUES	
เป็นผู้บุกเบิกระบบ	EV	ซ่ึงมีประวัติยาวนานถึง	30	ปี	ในการสนับสนุนผู้ผลิต
รถยนต์ช้ันน�าของโลก	และยังซัพพลายเทคโนโลยีช้ันสูงเข้ากับผลิตภัณฑ์ของ
พวกเขาด้วย
	 PUES	หันมาใช้ซอฟต์แวร์	Capital™	ของซีเมนส์	หลังจากใช้โซลูช่ันส์
แยกขั้นตอนการท�างานมาหลายปีในหลายโดเมนทางวิศวกรรม	โดยเคร่ืองมือ 
ดั้งเดิมเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความท้าทายด้าน	E	/	E	ที่ ซับซ้อนมากขึ้น 
ซ่ึง เป็นผลมาจากความต้องการในการขับขี่ แบบอัตโนมัติหรือกฎระเบียบ 

ด้านการปล่อยมลพิษที่ทั่วโลกเข้มงวด	และความกดดันทางการตลาดที่ไม่ยอม
แพ้ทางด้านลดต้นทุน	รวมถึงเพื่อให้มีความรวดเร็ว	ด้วยข้อจ�ากัดของเคร่ืองมือ 

รุ่นเก่าและความท้าทายของการแลกเปลี่ ยนข้อมูลที่ต้องสอดคล้องกันผ่าน
ทาง	E	/	E	จึงท�าให้การเปลี่ยนแปลงด้านการออกแบบในโดเมนหนึ่งต้องใช้
เวลานานและมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นซ�้ าในโดเมนอื่นๆ	เนื่องจากการด�าเนินการ
ดังกล่าวต้องใช้สภาพแวดล้อมการออกแบบที่หลากหลาย
	 “ที่ 	PUES	เราก�าลังท�างานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา	เพื่อพัฒนา
ต้นแบบระบบ	EV	/	HEV	อย่างรวดเร็ว	และเพื่อตอบสนองค�าขอของการ
พัฒนาด้านอื่นๆ	ที่ เกี่ ยวข้อง	Capital™	เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถท�างาน
ร่วมกันกับระบบไฟฟ้าที่แท้จริงได้	และยังมอบความต่อเนื่องทางดิจิตอลที่ เรา
ต้องการในงานส�าคัญๆ	ได้มากมาย	เพื่อให้ได้ระบบไฟฟ้า	EV	ที่สมบูรณ์ให้
กับลูกค้าได้เร็วขึ้น”	Kishi	Shingo	เจ้าหน้าที่บริหารของ	PUES	กล่าว	“เพราะ
ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ยานยนต์ช้ันน�าของโลกหลายรายได้ใช้	Capital™

ในผลิตภัณฑ์ของซีเมนส์	เช่น	ซอฟต์แวร์ฝังตัวส�าหรับระบบที่ ใช้	AUTOSAR	
ซ่ึงเราคาดหวังที่จะตระหนักถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น	พร้อมกับการท�างานร่วมกันที่คล่องตัวกับฐานลูกค้าทั่วโลกของเรา”
 เนื่องจากซอฟต์แวร์	Capital™	สามารถน�าข้อมูลเอกสารการผลิตน�าไป
เช่ือมโยงในไลน์การผลิตได้	เช่น	การแสดงแผนผังขั้นตอนการผลิต	ต�าแหน่ง
ส่วนประกอบในสินค้า	การควบคุมภาพรวมในไลน์ผลิต	รวมถึงขั้นตอนการ
วิ เคราะห์	PUES	สามารถเพิ่ มคุณค่าและเพิ่ มความพึงพอใจของลูกค้าได้ 

แม้ในขณะที่มีการท�างานด้วยระบบอัตโนมัติ	และข้อก�าหนดอื่นๆ	ในระบบของ	EV
	 “PUES	เป็นผู้น�าที่ยาวนานในระบบ	EV	และยังคงมีความเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง	ในระบบส่งก�าลังไฟฟ้าที่กลายเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรม
ยานยนต์”	Doug	Burcicki	ผู้อ�านวยการตลาดยานยนต์ของกลุ่มซอฟต์แวร์
ของซีเมนส์	กล่าว	“การลงทุนใช้ซอฟต์แวร์สามารถช่วยให้	PUES	บรรลุไป
ในอีกระดับด้วยประสิทธิภาพที่สูง	แต่ในขณะเดียวกันยังคงส่งมอบเทคโนโลยี
ระบบ	EV	ระดับโลก	ส�าหรับฐานลูกค้าขนาดใหญ่ที่ก�าลังเติบโต”
	 ส�าหรับการพัฒนาแอพพลิเคช่ันด้วยการส่งซอฟต์แวร์	Capital™	ของ 
ซีเมนส์นี้	เพื่อขยายขอบเขตแนวคิดและนิยามด้วยทางสถาปัตยกรรมไฟฟ้า
ไปจนถึงการออกแบบชุดสายไฟและบ�ารุงรักษารถยนต์	นับว่าเป็นการผสาน
รวมกับการออกแบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง	และความสามารถใช้เข้าร่วมกันกับ
องค์กรสมัยใหม่ได้	ซ่ึงซอฟต์แวร์สามารถสร้างความต่อเนื่องทางดิจิทัลภายใน 

โดเมนไฟฟ้า	เพื่ อช่วยลดเวลาในการพัฒนาวงจรและลดค่าใช้จ่ายลงได้ 
อย่างมาก	Capital™	ถือเป็นเคร่ืองมือที่ สามารถน�าไปใช้งานแยกกันหรือ 

น�าไปใช้งานร่วมกันได้แบบครบวงจรในสภาพแวดล้อมที่ สอดคล้องกัน 
ซ่ึงเป็นการผสานรวมที่ แข็งแกร่งกับโดเมนที่ ร่วมอยู่	(เช่นการจัดการความ
ต้องการ	CAD	เชิงกล	และ	PLM)	ซ่ึงได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์ 

เช่นเดียวกับการท�างานร่วมกันระหว่างองค์กร
	 	Siemens	Digital	Industries	Software	เป็นผู้ให้บริการช้ันน�าระดับ
โลกด้านโซลูช่ันส์ซอฟต์แวร์เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลของ
อุตสาหกรรม	สร้างโอกาสใหม่ส�าหรับผู้ผลิตในการตระหนักถึงนวัตกรรม
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MANUFACTURING  NEWS

MINISTRY OF COMMERCE PLEASED WITH 
FTA RESULT IN PUSHING EXPORT OF CARS 
AND PARTS FOR RAPID SHOOT-UP.

In 2018, Thai car exports to Australia were worth up to 
USD.5,845.3 million, an increase from 2005 up to 399% and to 
ASEAN were worth USD. 5,392 million, an increase from 1993 
(during which ASEAN FTA has taken effect) up to 35,142% 
which was consistent with the statistics on the request for 
the use of the privileges from Thai-Australian FTA and FTA 
between ASEAN which was found that the cars were one of 
the export products that the Thai entrepreneurs were in the 
forefront rank in requesting to exercise their rights.

ASEAN is considered to be Thailand’s number one 
automotive parts export market which accounts for the 
value of USD. 6,018 million. Currently, China and India have 
still been continuing to collect tariffs on imported products 
from Thailand. In this connection, China has determined to 
define that most passenger cars and trucks are categorically 
placed under the highly sensitive product list that the import 
duties of 25% has still been levied on while India has not 
been bound to reduce the import duties. Thailand therefore 
has to pay tax according to the MFN rate at 10%-100% for 
important automotive parts of Thailand such as automotive 
tires on which India has still levied the import tariffs at 5% 
whereon the engines, India and China have still collected 
the import tariffs at 5% and on gearboxes, China has still 
collected the import tariffs at 5%, etc. Thailand, in this respect, 
needs to push the negotiating countries to open more 
markets to continue acquiring new markets for Thai motor 
vehicles and parts.

In this regard, cooperation agreement will result in ASEAN 
member countries being the importers to compulsorily 
accept results of the inspections of vehicles and parts of 
ASEAN countries being the exporters without any repeated 
inspections which will eventually help facilitate trade 

transactions, reduce time of export-import formalities and the 
inspections of more automotive and parts products between 
ASEAN to be expeditiously released.

ในปี 2561 การส่งออกรถยนต์ของไทยไปออสเตรเลีย มีมูลค่าสูงถึง 5,845.3 

ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ถึงร้อยละ 399 และส่งออกไปอาเซียน

มูลค่า 5,392 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2536 (เอฟทีเอระหว่างอาเซียน

มีผลบังคับใช้) ถึงร้อยละ 35,142 ซ่ึงสอดคล้องกับสถิติการขอใช้สิทธิประโยชน์

จากเอฟทีเอไทย-ออสเตรเลีย และเอฟทีเอระหว่างอาเซียน พบว่ารถยนต์เป็น

หนึ่งในสินค้าส่งออกที่ ผู้ประกอบการไทยขอใช้สิทธิเป็นอันดับต้น

อาเซียนถือเป็นตลาดส่งออกช้ินส่วนรถยนต์อันดับหนึ่งของไทย มูลค่า 

6,018 ล้านเหรียญสหรัฐ ปัจจุบันจีนและอินเดียยังคงเก็บภาษีน�าเข้าสินค้า

ดังกล่าวจากไทย โดยจีนก�าหนดให้รถยนต์น่ังและรถบรรทุกส่วนใหญ่อยู่ใน

รายการสินค้าอ่อนไหวสูงที่ยังเก็บภาษีน�าเข้าในอัตราร้อยละ 25 ขณะที่อินเดีย

ไม่ผูกพันการลดภาษีน�าเข้า ไทยจึงต้องเสียภาษีตามอัตรา MFN ที่ร้อยละ 

10-100 ส�าหรับช้ินส่วนยานยนต์ที่ส�าคัญของไทย เช่น ยางล้อรถยนต์ อินเดีย

ยังเก็บอัตราภาษีน�าเข้าร้อยละ 5 เครื่องยนต์ อินเดียและจีนยังเก็บภาษีน�าเข้า

ร้อยละ 5 และกระปุกเกียร์ จีนเก็บภาษีน�าเข้าร้อยละ 5 เป็นต้น ซ่ึงไทยจะต้อง

ผลักดันให้ประเทศคู่เจรจาเปิดตลาดเพิ่มเติมเพื่อหาตลาดใหม่ให้กับยานยนต์และ

ช้ินส่วนของไทยต่อไป

ทั้งนี้ ความตกลงการร่วมมือจะส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ เป็น

ผู้น�าเข้า ต้องยอมรับผลการตรวจสอบรับรองยานยนต์และช้ินส่วนของประเทศ

อาเซียนที่ เป็นผู้ส่งออกโดยไม่ต้องตรวจซ�้ า ซ่ึงจะช่วยอ�านวยความสะดวก

ทางการค้า ลดระยะเวลา ขั้นตอนการส่งออก-น�าเข้า และตรวจปล่อยสินค้า

ยานยนต์และช้ินส่วนระหว่างอาเซียนได้มากขึ้น

ก.พาณิชย์ ปลื้มผล FTA ดันส่งออกรถยนต์และช้ินส่วนโตกระฉูด 

COOPERATION AGREEMENT WILL RESULT IN ASEAN MEMBER 
COUNTRIES BEING THE IMPORTERS TO COMPULSORILY 

ACCEPT RESULTS OF THE INSPECTIONS OF VEHICLES AND 
PARTS OF ASEAN COUNTRIES BEING THE EXPORTERS 
WITHOUT ANY REPEATED INSPECTIONS WHICH WILL 
EVENTUALLY HELP FACILITATE TRADE TRANSACTIONS



Maintenance & Resilience Asia 2019

2 - 4 October 2019
BITEC | Bangkok

Maintenance & Resilience for Sustainable 
Plant and Infrastructure Development

Over 55 years of experience in organizing Plant Maintenance 
Show in Japan, JMA (Japan Management Association) founded 
by Japanese Government brings to Thailand the1st Maintenance 
& Resilience Asia 2019 showcasing technologies and innovation 
for smart manufacturing, smart infrastructure and maintenance for 
better productivity from Japan and other international countries. 
Exhibitors will share best practice and know-how to help Thai 
industries moving towards Thailand 4.0

Smart InfrastructureSmart InfrastructureSmart Infrastructure
Smart Infrastructure /

Smart Cities

• Artificial Intelligence
• Big Data
• Internet of Things (IoT)
• Robotics / Human Robots
• Geospatial Technology
• Blockchain Technology
• Sensor Devices
• Cybersecurity
• Virtual Reality (VR) and 

Augmented Reality (AR)

Smart ManufacturingSmart ManufacturingSmart Manufacturing

Maintenance & ResilienceMaintenance & ResilienceMaintenance & Resilience

Circular Economy Smart Manufacturing

Industry 4.0 provides the technological
driver for circular innovation, 

while circular economy is a driver 
for envisioning the industrial 

framework in 2030. 

• Artificial intelligence
• Big Data and Industrial Analytics 
• Industrial internet of things (IIoT) 
• Industrial Robotics
• Condition monitoring
• Industrial 3D Printing
• Digital Twin
• Cybersecurity
• Information Technology (i.e. Human
Machine Interface, Manufacturing
Execution System, Plant Asset
Management,Warehouse
Management System, etc.)

• Artificial intelligence
• Big Data
• Industrial internet of things (IIoT) 
• Robotics
• Process Automation
• 3D Printing, Modularity, Repairability 
• Sensor Devices
• Cybersecurity

• Thai government’s strategy for 
smart manufacturing

• Thailand-Japan collaboration for 
smart manufacturing

• Case study on AI and IOT for 
Smart Factory management

• Case study on Kaizen with TPM 
in Thailand

• Thai government’s strategy for 
smart infrastructure

• I-construction – next 
infrastructure management

• Smart city development from 
Japan, China, Singapore and 
Thailand

https://asia.maintenance-resilience.com
Tel: 02 559 0856 – 8  Email: amit.r@exposis.co.th

Technologies Showcased at MRA 2019 Conference Topics Highlight

Social Infrastructure
Maintenance & Resilience

• Maintenance / Monitoring
• Measurement / Diagnosis/ Inspection
• Repairing / Reinforcement 

Technology & Parts
• Construction Materials with 

High Maintenance Ability
• Disaster Prevention for Infrastructure
• Supporting Services: Data Input 

Devices/ Tablets, Data Sharing System, 
Remote Supporting Systems, 
Maintenance Record Management 
Systems, Draft Management Systems, 
Education Services

Maintenance &
Resilience

• Factory/Plant Management System
• Maintenance Technology & 

Equipment: Diagnosis / 
Monitoring Predictive / Repair

• Protective / Safety / Support / 
Logistics Systems & Services
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 World’s leading metalworking companies. As a provider of 
Alliance Laundry SystemsTM, the world leader in commercial 
laundry equipment, opens a brand new manufacturing plant, 
including offices and a Research & Development center in 
Hemaraj Industrial Estate “HESIE 2” in Chonburi Province. 
The total investment will reach at total of 1,600 million Baht 
by the end of 2019
 The Wisconsin, USA-based company has a portfolio of 
5 brands, Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, Primus® and 
IPSO®

 The new Thailand manufacturing plant will focus on building 
advanced technology washing machines and tumble dryers. 
The facility will include R&D capability, including Alliance STAR 
lab. This will be its fourth manufacturing location after the 
U.S., Czech Republic and China. TRUMPF high tech solutions  
has been implemented by All iance Laundry as they have 
installed several machines ranging from punching, bending 
to laser cutt ing in their manufactur ing plants . TRUMPF 
continues to play an integral role in their manufacturing 
process.
 Choosing Thailand was a strategic decision, as sales to 
Asia Pacific have been the fastest growing in the world. 
“We see tremendous growth opportunities in many verticals 
in this region, such as hospitality, healthcare and institutions,” 
said Mr. Mike Schoeb, CEO of Alliance Laundry Systems.

 บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต้มส์ (Alliance Laundry Systems)
ผู้น�ำกำรผลิตเครื่องซักผ้ำเชิงพำณิชย์ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก ประกำศกำรลงทุนก่อสร้ำง
โรงงำนผลิตแห่งใหม่ พร้อมด้วยอำคำรส�ำนักงำนและศูนย์วิจัยและพัฒนำในนิคม

อุตสำหกรรมเหมรำช “HESIE 2” ณ จังหวัดชลบุรี ด้วยมูลค่ำกำรลงทุนที่สูงถึง 
1,600 ล้ำนบำท ภำยในปี 2562 นี้
 อัลไลแอนซ์ ลอนดร้ี ซิสเต้มส์ มีรำกฐำนอยู่ ท่ีรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกำ 
โดยมี 5 แบรนด์ ภำยใต้บริษัท ได้แก่ Speed Queen®, UniMac®, Huebsch®, 
Primus® และ IPSO®

 โรงงำนผลิตแห่งใหม่ในประเทศไทย เปิดเป็นฐำนกำรผลิตแห่งที่ สี่ ต่อจำก
สำมโรงงำนก่อนหน้ำนั้นในสหรัฐอเมริกำ สำธำรณรัฐเช็ก และจีน ตำมล�ำดับ 
โดยมุ่งเน้นที่จะเปิดสำยกำรผลิตเคร่ืองซักผ้ำและเคร่ืองอบผ้ำด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง 

ซ่ึงภำยในพ้ืนท่ีโรงงำนจะประกอบไปด้วยศูนย์วิจัยและพัฒนำ (R&D) รวมถึง
ห้องทดสอบ อัลไลแอนซ์ สตำร์ (Alliance STAR) อีกด้วย และภำยในโรงงำน
ยังใช้เทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องจักรที่มีประสิทธิภำพสูง ไม่ว่ำจะเป็นเครื่อพั้นช่ิง

 

เครื่องพับ และเครื่องเลเซอร์จำก TRUMPF
 “กำรเลือกประเทศไทยให้ เ ป็นศูนย์กำรผลิตแห่งใหม่ เ ป็นกำรตัดสินใจเชิง
ยุทธศำสตร์ที่สืบเนื่องจำกยอดขำยในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกที่ เติบโตเร็วที่สุดในโลก 
เรำเห็นโอกำสในกำรเติบโตอย่ำงมำกในหลำยๆ ด้ำนของภูมิภำคเอเชียแปซิฟิกนี้ 
ไม่ว่ำจะเป็นกลุ่มโรงแรม กลุ่มโรงพยำบำล อุตสำหกรรมและธุรกิจองค์กร เป็นต้น” 
คุณไมค์ เชิบ ประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต้มส์ กล่ำว

อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ ซิสเต้มส์ เปิดโรงงานแห่งใหม่ในประเทศไทย

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMSTM
OPENS NEW MANUFACTURING FACILITY IN THAILAND
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FIRST TIME IN THAILAND WITH TRULASER
CELL 5030, 3D LASER CUTTING MACHINE
OF THE FUTURE FROM TRUMPF
ครัง้แรกในประเทศไทยกับ TruLaser Cell 5030
เคร่ืองตัดเลเซอร์ 3 มิติ แห่งอนาคตจาก TRUMPF
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     Recently, TRUMPF Company Limited, a manufacturer  
and distributor of machinery and one of the world’s 
largest sheet meta l process ing technology leaders 
launched the 3D Laser Cutting Machine so called the 
TruLaser Cell 5030 , for the first time in the ASEAN 
region at its head office in Thailand. The event included 
the demonstrations on the use of TruLaser Cell 5030 
machine and the mentioning about the overall picture of 
the latest evolution of 3D Laser Cutting Machine of 3D  
CAM program and TruTops Cel l and the remarkably 
outstanding points of various applications. The TruLaser 
Cell 5030 is ideally suitable for manufacturers of 3D 
cutting parts such as car parts, machinery parts, parts 
created from Deep Drawing forming work, machine 
manufacturers, mold manufacturers in need of working on 
prototype. The machine has also come with its highlighted 
advantage for energy saving and effective maintenance 
costs which eventually can respond to the needs of the 
entrepreneurs and certainly help increase the efficiency 
on the aspect of the production.

    เมื่ อเร็วๆ นี้ บริษัท ทรุ้มพ์ฟ จ�ำกัด ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ำย
เครื่องจักรและผู้น�ำทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรแปรรูปโลหะแผ่นท่ีใหญ่ท่ีสุด
แห่งหนึ่ งของโลก ได้ เ ปิดตัวเครื่ อง 3D Laser Cutt ing Machine: 
TruLaser Cell 5030 ครั้งแรกในภูมิภำคอำเซียน ที่ส�ำนักงำนใหญ่ใน
ประเทศไทย ภำยในงำนได้มีกำรสำธิตกำรใช้งำนของเครื่อง TruLaser 
Cell 5030 และได้พูดถึงภำพรวมวิวัฒนำกำรล่ำสุดของเครื่องตัด 3 มิติ 
โปรแกรม CAM 3 มิติ TruTops Cell และจุดเด่นของแอพพลิเคช่ันต่ำงๆ 
TruLaser Cell 5030 เหมำะส�ำหรับผู้ผลิตงำนตัดช้ินส่วน 3 มิติ เช่น 
ช้ินส่วนรถยนต์ ช้ินส่วนเครื่องจักร ช้ินส่วนที่ เกิดจำกงำนขึ้นรูป Deep 
Drawing ผู้ผลิตเครื่องจักร ผู้ผลิตแม่พิมพ์ที่ต้องกำรท�ำงำนต้นแบบ 
อีกทั้งยังมำพร้อมกับกำรประหยัดพลังงำนและค่ำใช้จ่ำยในกำรบ�ำรุง
รักษำ ซ่ึงสำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำรและช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพในด้ำนกำรผลิตได้อย่ำงแน่นอน
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     Reed Tradex Co., Ltd., the organizer 
of “Manufacturing Expo” together with 
Thai land Automotive Inst i tute, who  
co-organ ize “Automot ive Summit” 
welcomed Dr. Pasu Loharun, Permanent 
Secretary of Ministry of Industry, who 
chaired the events’ opening ceremony 
and gave a keynote speech on “Smart 
Mobility Driving Tomorrow’s Society.” 
 ‘’Manufacturing Expo 2019” is ASEAN’s 
leading event for manufacturing and 
support industries which comprehensively 
covers molds and dies, plastics, automotive, 
automation Systems, electronics, and 
surface treatment and coatings, and 

“Automotive Summit 2019,” an annual 
conference for automot ive par ts 
manufacturers , are organ ized to 
support the government’s New S-Curve  
industries; namely auto parts, electronics
parts , robot ics , aerospace, medical 
devices, and food (packaging) in their 
journey towards Industry 4.0. 

 
 บริษัท รี้ ด เทรดเด็ก ซ์ จ� ำกัด ผู้จัดงำน 
“แมนูแฟกเจอร่ิง เอ็กซ์โป” (Manufacturing Expo) 
และสถำบันยำนยนต์ ผู้ร่วมกับ รี้ดฯ จัดสัมมนำ 
“ออโตโมทีฟ ซัมมิท” (Automotive Summit) 
ได้รับเกียรติจำก ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรม เป็นประธำนในพิธีเปิดพร้อมกล่ำว 
ปำฐกถำพิเศษ “แนวทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 

ยานยนต์ สู่การพัฒนาระบบสัญจรอัจฉริยะเพื่อ 

อนาคต”  
 “แมนูแฟกเจอริ่ ง เอ็กซ์โป 2019” มหกรรม
เพื่ออุตสำหกรรมกำรผลิตและสนับสนุนช้ันน�ำระดับ
อำเซียน ท่ีครบวงจรทั้ง ด้ำนแม่พิมพ์ พลำสติก 
ยำนยนต์ ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์ และกำร
ชุบเคลือบผิว และ “ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2019” 
กำรประชุมเชิงวิชำกำรส�ำหรับผู้ผลิตช้ินส่วนยำนยนต์ 
จัดขึ้นเพื่ อสนับสนุนอุตสำหกรรมอนำคต (New 
S-Curve) ของรัฐบำล อันได้แก่ อุตสำหกรรม
ผลิต ช้ินส่วนยำนยนต์  ช้ินส่วนอิ เล็กทรอนิกส์ 
หุ่นยนต์ อำกำศยำน ช้ินส่วนกำรแพทย์ และอำหำร
(บรรจุภัณฑ์) สู่อุตสำหกรรมกำรผลิตยุค 4.0

REED TRADEX WITH PUBLIC SECTOR DRIVING THAI INDUSTRIES 
INTO FUTURE OF MANUFACTURING THROUGH ASEAN ‘S LEADING 
EVENT FOR MANUFACTURING AND SUPPORTING INDUSTRIES,

“MANUFACTURING EXPO”
AND “AUTOMOTIVE SUMMIT.” 
รี้ด เทรดเด็กซ์ ผนึกภาครัฐขับเคลื่อนอุตฯ ไทยสู่การผลิตแห่งอนาคต ผ่านมหกรรม
เพื่อการผลิตและอุตฯ สนับสนุนในระดับอาเซียน “แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019” 
และ “ออโตโมทีฟ ซัมมิท 2019” 

SMART
MOBILITY
DRIVING

TOMORROW’S 
SOCIETY.
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FACTORY BOILER EFFICIENCY 
DEVELOPMENT PROJECT
การพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน�้าส�าหรับโรงงาน

Dr. Supakit Boonsiri, Deputy Director-General, Department 
of Industrial Works presided over the opening ceremony 
of Boiler Efficiency Development Project for SMEs Factories. 
Such seminar would help promote the safe use of boilers 

for SMEs factories, create standard criteria in increasing the 
efficiency on the use of energy in steam system as well 
as the developments and enhancements of knowledge and 
understanding on the energy conservation techniques in the 
steam system effectively.

ดร. ศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธาน

เปิดงานสัมมนาช้ีแจงโครงการพัฒนาประสิทธิภาพหม้อไอน�้าส�าหรับโรงงาน

ขนาดกลางและขนาดย่อม (Boi ler Eff ic iency for SMEs) โดยงาน

สัมมนาในครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้การใช้งานหม้อไอน�้ามีความปลอดภัยส�าหรับ

โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม สร้างหลักเกณฑ์มาตรฐานการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบไอน�้า อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาและเสริม

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในระบบไอน�้า

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PTT OR
CORRESPONDINGLY FULFILLING 
POLICY OF MINISTRY OF ENERGY
พีทีที โออาร์ สนองนโยบายกระทรวงพลังงาน 

Dr. Siri Chiraphongphan, Energy Minister, revealed that, 
due to the situation of market oversupply of crude palm 
oils and falling prices, Ministry of Energy had continuously 
sought ways to help oil palm growers by providing sales of 
B 20 high speed diesel oil to the groups of cargo transport 
trucks, buses, passenger boats and the latest, expanding 
to pickup trucks. In this connection, discussions with each 
pickup truck dealer camp had been accelerated in order to 
guarantee the use of B 20 high speed diesel oil and create 
confidence in vehicle users.

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า 

จากสถานการณ์น�้ามันปาล์มดิบล้นตลาดและราคาตกต�่ า กระทรวงพลังงาน

ได้หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน�้ามันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี

การจ�าหน่ายน�้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ให้กับกลุ่มรถบรรทุกขนส่งสินค้า 

รถโดยสาร เรือโดยสาร และล่าสุดขยายมายังรถกระบะ ซ่ึงได้เร่งหารือกับ

ผู้จ�าหน่ายรถกระบะแต่ละค่าย เพื่อให้การรับรองการใช้น�้ามันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 

และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถ 
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 In the recently passing INTERMACH 2019, we had an 
opportuni ty to interv iew Mr. Ekachai Boonriw, Sales 
Manager Department, Machine Section & Tooling Section, 
IIT Group Limited which participated in erecting a booth 
exhibit ing machineries on sheet metalwork processing 
whether it was a metal sheet folding machine, metal sheet 
forming machine, fiber laser machine that could answer 
problematic questions on the energy saving, cost reduction, 
added value to the workpieces, working precision, machine 

error reduction, easiness on the use and the matter that 
they could replace workers. More importantly, the machines 
could clearly identified the productions, help entrepreneurs 
to produce products precisely meeting the set goal.
 “ I I T Group L imi ted is regarded as the company 
introducing the Sheet Metal Solution to the customers 
because Muratec’s machinery can respond to the needs 
of the customers in sheet metalwork processing whether 
it is a metal sheet folding machine, metal sheet forming 
machine, fiber laser machine with automation system that 
can work with software in full integration. In this year’s 
event, we see that the customers are more interested in 
the quality and functions of the machines rather than the 
price. Thus, we are pretty confident that this technology 
wi l l be able to raise the manufactur ing sector in the 
future,” added Mr. Boonriw.

 ในงานอินเตอร์แมค 2019 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณเอกชัย บุญริ้ว 
Sales Manager Department, Machine Section & Tooling Section 
บริษัท ไอไอที กรุ๊ป ได้ร่วมออกบูธโชว์เครื่องจักรในด้านงานโลหะแผ่นแปรรูป 
ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองพับแผ่นโลหะ เคร่ืองขึ้นรูปแผ่นโลหะ เคร่ืองเลเซอร์ไฟเบอร์ 
ที่สามารถตอบโจทย์ในเร่ืองของการประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า
ให้กับช้ินงาน ท�างานได้อย่างแม่นย�า ลดข้อผิดพลาด เครื่องใช้งานง่าย และ
ทดแทนแรงงานคนได้ ที่ ส�าคัญยังสามารถระบุการผลิตได้ ชัดเจน ช่วยให้ 
ผู้ประกอบการมีการผลิตตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 “บริษัท ไอไอที กรุ๊ป ถือได้ว่าเป็นผู้น�าทางด้าน Sheets Metal Solution 
ให้กับลูกค้า เพราะเคร่ืองจักรของ Muratec สามารถตอบโจทย์ให้กับลูกค้า
ในงานแปรรูปโลหะแผ่นได้ ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองพับแผ่นโลหะ เครื่องข้ึนรูปแผ่น
โลหะ เคร่ืองเลเซอร์ไฟเบอร์ ด้วยระบบออโตเมช่ันซ่ึงสามารถท�างานร่วมกับ
ซอฟต์แวร์ได้อย่างครบวงจร ภายในงานปีนี้ทางเรามองว่าลูกค้านั้นได้ให้
ความสนใจในด้านคุณภาพและการท�างานของเครื่องจักรมากขึ้นกว่าด้านราคา 
จึงท�าให้เช่ือมั่นได้ว่าเทคโนโลยีนี้จะสามารถยกระดับภาคการผลิตในอนาคตได้’’ 

คุณเอกชัย กล่าวเสริม 

IIT GROUP FIRMLY COMMITS TO 
PROVIDING INTEGRATED SHEET METAL 
PROCESSING TECHNOLOGY
ไอไอที กรุ๊ป... มุ่งมั่นสนองเทคโนโลยีงานแปรรูปโลหะแผ่นแบบครบวงจร  

Mr. Ekachai Boonriw, Sales Manager Department, 
Machine Section & Tooling Section, IIT Group Limited
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MANUFACTURING  PROFILE

MODERN FIBER LASER TECHNOLOGY...
ANSWERS ALL NEEDS OF EVERY PROCESSING WORK 

C. K. MACHINE TOOL HAS ADVANCED ON THE SALES OF CHINESE BRAND FIBER LASER CUTTING 

MACHINES; CLEARLY DECLARING THE IMPORTANCE OF CUSTOMERS AS THE FIRST PRIORITY ALL ALONG 

WITH THE EXCELLENT AFTER-SALES-SERVICE TOGETHER WITH OFFERING THE EFFECTIVE TECHNOLOGY.

เทคโนโลยีไฟเบอร์เลเซอร์ที่ทันสมัย...ตอบโจทย์ทุกงานแปรรูป  

ซี.เค. แมชชินทูล มุ่งสู่การขายเครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์แบรนด์จีน ประกาศชัดความส�าคัญของลูกค้าต้องมาก่อน

ควบคู่กับบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม พร้อมน�าเสนอเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ

C. K . Mach ine Tool Co. , Ltd . , 
has been engaged in the business 
operations for more than 40 years 
as a distributor of all types of sheet 
metalwork machinery from abroad 
such as hydraulic cutting machines, 

hydraul ic folding machines, corner 
notching machines, mechanical presses, 
leveler feeders, etc. It is considered 
the first to import machinery from 
China because the company has the 
teams of experienced technicians and 

specialists in providing maintenances 
and looking after the machinery.

Mr. Siridech Chaichanakol, Sales 
Manager , presented CKz-3015GA 
Model Fiber Laser Cutting Machine 
which is denoted in special property 
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that it can cut metal with thickness 
up to 30 millimeters; cutting power 
of 6,000 watts and the maximum 
cutt ing speed up to 50 meters/
minute. Material supporting table 
can be sw i t ched au tomat i ca l l y 
within 10 seconds and can link with 
remote operation program through 
WiFi . The machine can cut sheet 
metals whether they are carbons, 
stainless steels, coppers, brasses and 
aluminums. Whereon the sheet metal 
cutting or complicate designing work, 
this machine can be responsive to 
answer all such complicate problems 
expeditiously which, in the past, we 
had to cut or feed the sheet metals 
into the milling or turning machines, 
but, this machine can do the cutting 
right away. Or if it is a press machine, 
if in the past, a mold must be made 
first for pressing, but nowadays, it 
can be replaced by using all these 
fiber laser machines right away which 
is faster and more economical. For 
the processing work, this fiber laser 
cutting machine model is considered 
to be yet another new technology, 
as well.

Our company has long been 
reputable in the after-sales-service. 
We place the utmost importance 
on the after-sales-service and give 
our customers the warranty on the 
machinery for a period of up to 
3 years. We also have the teams of 
engineers both in country and from 
abroad to look after and provide 
consultations at all times because 
we place the importance on our 
customers with a motto that “The 
machines must be eff ic ient and 
worthwhile the price that customers 
have to pay” in order to enable us to 
compete with others.

บริษัท ซี.เค. แมชชินทูล จ�ำกัด ด�ำเนินธุรกิจ

มำกกว่ำ 40 ปี เป็นผู้แทนจ�ำหน่ำยเคร่ืองจักรงำน

โลหะแผ่นทุกชนิดจำกต่ำงประเทศ เช่น เคร่ืองตัด

ไฮดรอลิค เครื่ องพับไฮดรอลิค เครื่ องบำกมุม 

เครื่ องป๊ัมข้อเสือ เครื่ องป้อนโลหะแผ่น เป็นต้น 

ถือเป็นเจ้ำแรกๆ ท่ีน�ำเข้ำเคร่ืองจักรจำกประเทศจีน 

เพรำะทำงบริษัทมีทีมช่ำงและผู้ เ ช่ียวชำญในกำร

ซ่อมบ�ำรุงและกำรดูแลเครื่องจักรที่มีประสบกำรณ์

คุณสิริเดช ชัยชนะกล ผู้จัดการฝ่ายขาย 
ได้น�ำเสนอ เครื่องตัดไฟเบอร์เลเซอร์ รุ่น CKz-
3015GA ซ่ึงมีคุณสมบัติพิเศษ คือ ตัดโลหะหนำได้

สูงสุด 30 มิลลิเมตร ที่ก�ำลัง 6,000 วัตถ์ ควำมเร็ว

ในกำรตัดสูงสุดถึง 50 เมตร/นำที โต๊ะรองรับวัสดุ

สำมำรถสลับได้แบบอัตโนมัติ ภำยในเวลำ 10 วินำที 

และสำมำรถลิงก์โปรแกรมกำรท�ำงำนระยะไกลผ่ำน 

WiFi ได้ เครื่องสำมำรถตัดโลหะแผ่นได้ทั้ง คำร์บอน 

สแตนเลส ทองแดง ทองเหลือง อะลูมิเนียม ส�ำหรับ

งำนที่ เป็นงำนตัดเหล็กแผ่น หรือเป็นงำนดีไซน์ท่ี

ซับซ้อน เครื่องตัวนี้จะตอบโจทย์ควำมซับซ้อนพวกนี้

ได้อย่ำงรวดเร็ว ในขณะที่ แต่ก่อนเรำต้องมำตัด 

หรือต้องมำเข้ำเครื่องกัด เครื่องกลึง ซ่ึงเครื่องนี้

สำมำรถตัดทีเดียวได้เลยหรือถ้ำเป็นเคร่ืองป๊ัมเมื่อ

ก่อนจะต้องท�ำแม่พิมพ์เพื่อป๊ัม แต่เดียวนี้สำมำรถ

ทดแทนด้วยกำรใช้เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์พวกนี้ได้

เลย รวดเร็วกว่ำ และประหยัดกว่ำ ส�ำหรับกำร

แปรรูปเครื่ องตัดไฟเบอร์เลเซอร์รุ่นนี้ ถือว่ำเป็น

เทคโนโลยีใหม่ล่ำสุดเหมือนกัน

บริษัทของเรำมีช่ือเสียงด้ำนกำรบริกำรหลังกำร

ขำยมำนำนแล้ว เรำให้ควำมส�ำคัญด้ำนกำรบริกำร

หลังกำรขำยเป็นอย่ำงยิ่ง เรำรับประกันเครื่องจักร

ของลูกค้ำถึง 3 ปี อีกทั้งเรำมีทีมวิศวกรจำกทั้ง

ในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อกำรดูแลและให้กำร

ปรึกษำตลอดเวลำ เพรำะเรำให้ควำมส�ำคัญกับ

ลูกค้ำที่ว่ำ “เครื่องต้องมีประสิทธิภำพคู่ควรกับรำคำ

ที่ ลูกค้ำต้องจ่ำย” ถึงจะแข่งขันกับคนอื่นได้

OUR COMPANY HAS LONG 
BEEN REPUTABLE IN THE 
AFTER-SALES-SERVICE. 
WE PLACE THE UTMOST 

IMPORTANCE ON THE 
AFTER-SALES-SERVICE 

AND GIVE OUR CUSTOMERS 
THE WARRANTY ON THE 

MACHINERY FOR A PERIOD 
OF UP TO 3 YEARS. WE 

ALSO HAVE THE TEAMS OF 
ENGINEERS BOTH IN COUNTRY 

AND FROM ABROAD TO 
LOOK AFTER AND PROVIDE 

CONSULTATIONS AT ALL TIMES







BUSINESS NEWS

44 ManufacturingREVIEW

FEATURING MANUFACTURING TECHNOLOGY OF 
TOMORROW BY TUNGALOY’S CUTTING TOOLS 
PERFECT FOR PRODUCTION PROCESSES 4.0 
WITH NEW GRADE MATERIALS   

 Recently, Tungaloy Cutting Tool 
(Thailand) Co., Ltd. participated in 
the Intermach 2019, the international 
industrial machinery and Subcontracting
exhibition, and showcased its innovative
cutting tools for deployment in the 
modern manufacturing world to the 
visitors at this event. 
 Mr. Fasa i Pawanit , Genera l 
Manager, Tungaloy Cutting Tool 
(Thailand) Co., Ltd., shared about 
“Machining of Tomorrow” Tungaloy’s 
presentat ion concept th is year 
at the Intermach 2019, that it is
Tunga loy ’s new grade mater ia l s
prepared for mater ia ls or tasks 
used in the product ion of the
future.  With this concept, customers
and users are wel l prepared for 
the increasing competitiveness of 
production cost in the future. To 
reduce their production cost and to 
remain competitive in the business, 
it is necessary for them to have 
high-qual ity and eff ic ient tool ing 
with fast productivity and compatibility
with new machinery or even with 
high cutt ing speed such as High 
Feed or High Speed. Tungaloy always
pays attent ion to the qual i ty of
Mater ia ls which are used in the
product ion of the cutt ing tools .  
They plays v i ta l ro le in grad ing
Materials for high RPM in order to 

เทคโนโลยีเครื่องมือตัดเฉือนโลหะแห่งโลกอนาคต...ทังกาลอยด์
พร้อมตอบโจทย์ทุกขบวนการผลิต 4.0 ในวัสดุเกรดใหม่ๆ

Mr. Fasai Pawanit, General Manager,
Tungaloy Cutting Tool (Thailand) Co., Ltd.,
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reduce the production time. The less production time 
it takes, the lower production cost it is ; therefore, 
the higher competitiveness it wil l be for Tungaloy’s 
customers.  
     Tungaloy’s products are built to be compatible  
wi th the Indust r ia l  4 .0 wi th h igh prec is ion , h igh 
efficiency which is possible because Tungaloy stresses 
on high quality insert with specially designed Holder 
for rigidity of work holding method. On top of that, 
Tungaloy focuses on each part. It must be highly stable 
and precise because, at Industry 4.0, any discrepancy in 
production line it may cost and make high different in 
term of End-product’s quality. For example, when robots 
calculate and capture the picture, there will be activities 
of picking or grabbing tool, in any case, if there is any 
imprecise calculation, that will result in erratic picking 
and grabbing tasks, causing jig inside the machine to go 
off.  This proves that cutting tools has very important 
role on the quality of the manufacturing process.  
     Mr. Pawanit inserted, “Tungaloy’s products come with 
imposed standard of the cutting tools. We emphasize 
on the design process such as Holding Method, Cooling 
System inside Holder including Lock System which 
is Tungaloy’s very own knowledge such as Camping 
Double Lock. As for Holder, it is designed to hold long 
Overhang using mechanic system to absorb vibration 
within thus reducing impact on deep Boring. Moreover,  
Tungaloy designs chipbreakers to create shorter and 
smal ler chips which they wi l l not interfere dur ing 
machining. Each year, Tungaloy wil l feature its new 
products to the market with newly developed inserts 
in new grade materials which you can always expect 
better quality, heat tolerance, wear resistant, resistant 
to high-feed rate and high speed.  In addition, Tungaloy 
develops its coating system for its tools with several 
layers and can be divided into 4 groups: 1)Turning 
2) Milling 3) Drilling and 4) Tooling. Therefore, Tungaloy 
has a comprehensive portfolio of products ready to 
help our customers expand their businesses and take 
any chal lenge in today’s manufacturing process, in 
Industry 4.0.”

	 เมื่อเร็วๆ	นี้	ในงานแสดงสินค้าเครื่องมือเครื่องจักรทางอุตสาหกรรม	
หรืองานอินเตอร์แมค	2019	บริษัท ทังกาลอยด์ คัทต้ิง ทูล ไทยแลนด์ 
จ�ากัด	ได้ร่วมออกบูธโชว์อุปกรณ์เครื่องมือตัดเฉือนที่ ได้รับการพัฒนา
ให้เข้ากับขบวนการผลิตในโลกสมัยใหม่แก่นักอุตสาหกรรมการผลิตที่ เข้า
ร่วมเดินชมงานในครั้งนี้
 คุณฟ้าใส ภาวะนิตย์ ผู้จัดการทั่วไป	กล่าวว่า	ในอินเตอร์แมคปีนี้
ทังกาลอยด์มาในภายใต้คอนเซ็ปต์	“Machining of Tomorrow”	กล่าว
คือเรามีผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ที่ มีการพัฒนาเพื่ อให้สามารถรองรับวัสดุ

หรือช้ินงานต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ส�าหรับในส่วน	“Machining	of	
Tomorrow”	เราต้องการสื่อสารให้ลูกค้าของทังกาลอยด์ที่ เป็นผู้ใช้งาน
ได้ทราบว่าในอนาคตการแข่งขันทางด้านต้นทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนจะมี
การแข่งขันที่สูง	เพราะฉะนั้นการที่จะท�าให้ต้นทุนการผลิตของลูกค้าเอง
ให้มีต้นทุนที่ต�่ าและแข่งขันได้นั้น	จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องใช้ทูลลิ่ งที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพสูง	โดยเฉพาะความสามารถในการท�างานที่ 
รวดเร็ว	สามารถรองรับความเร็วของเคร่ืองจักรใหม่ๆ	ที่ เกิดขึ้นได้ 

หรือแม้แต่ความสามารถรองรับการตัดเฉือนที่รวดเร็ว	เช่น	High	Feed	
หรือ	High	Speed	และสิ่งส�าคัญที่ทังกาลอยด์ยังค�านึงถึงคือ	Materials	
ในการน�ามาผลิตเป็นคัตติ้งทูล	ซ่ึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นมากในการคัดเกรดของ	
Materials	ที่สามารถรองรับความเร็วรอบที่สูงได้	เพื่อลดเวลาการผลิต 

ช้ินงานให้สั้นลง	และเมื่ อเวลาการผลิตน้อยลง	ต้นทุนการผลิตก็ต�่ าลง	
ลูกค้าก็จะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
	 ผลิตภัณฑ์ของทังกาลอยด์ทุกตัวสามารถรองรับอุตสาหกรรม	4.0	
ได้อยู่แล้ว	เพราะด้วยประสิทธิภาพความแม่นย�าและความเที่ยงตรงของ
เม็ดมีดที่มีความเสถียรสูงมาก	โดยทังกาลอยด์ออกแบบระบบตัวจับยึด	 
(Holder)	เพื่อรองรับการยึดจับเม็ดมีด	และให้ความส�าคัญแก่พาร์ทแต่ละตัว 
ซ่ึงเน้นเรื่องความเสถียรและความแม่นย�าสูง	เหตุเพราะว่าอุตสาหกรรม	
4.0	มีความส�าคัญมาก	หากลดคุณภาพในขบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์	
อาจเกิดผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตของลูกค้าได้	ยกตัวอย่างเช่น	
เมื่ อ โรบอทมีการค�านวณและจับภาพ	จะมีการท�างานโดยการหยิบ
หรือจับทูล	และเมื่ อเกิดข้อผิดพลาดจากการหยิบหรือจับอาจจะท�าให้ 
จิ๊กตัวจับยึดช้ินงานที่อยู่ภายในเครื่องจักรจับทูลหลุดได้	ฉะนั้นคัตติ้งทูล
จึงมีส่วนส�าคัญมากในเรื่องนี้
	 คุณฟ้าใส	เสริมว่า	“ผลิตภัณฑ์ของทังกาลอยด์ที่มีนั้น	มีมาตรฐาน
คัตติ้งทูลก�าหนดอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ของทังกาลอยด์	เราได้ให้ความส�าคัญ
เรื่องของการออกแบบ	เช่น	ระบบการจับยึด	ระบบการไหลของ	Coolant	 
ที่ อยู่ภายในของตัว	Holder	รวมถึงระบบล็อคที่ เ ป็นองค์ความรู้ของ 

ทังกาลอยด์ เอง	 อาทิ 	 ระบบ	 Camping	 Doub le	 Lock	 เ ป็นต้น 
ในส่วนของตัว	Holder	ทังกาลอยด์ออกแบบให้สามารถจับยึด	Overhang	
ได้ยาวๆ	โดยใช้ระบบแมคคานิครองรับการสั่นสะท้านอยู่ภายใน	ฉะน้ันการ	
Boring	ลึกๆ	ก็จะไม่มีการส่ันสะท้าน	นอกจากนี้ยังออกแบบหน้าลายหัก
เศษของตัว	Insert	ให้มีเศษที่สั้นลง	เพื่อไม่ไปรบกวนระบบการท�างานของ
เครื่องจักรให้มีปัญหา	ดังนั้นผลิตภัณฑ์ใหม่ของทังกาลอยด์จะมีการออก
สู่ตลาดทุกปี	โดยมีการพัฒนาเกรดเม็ดมีดเกรดใหม่อยู่ตลอดเวลา	ซ่ึงจะ
มีการอัพเกรดในเรื่องของคุณภาพ	การทนความร้อน	ทนความสึกหรอ	
ทนต่ออัตราการป้อนที่สูง	และความเร็วที่สูง	เป็นต้น	โดยทังกาลอยด์ยัง
มีการพัฒนาระบบการเคลือบผิวของทูลให้มีหลายช้ันมากขึ้น	โดยสามารถ
แบ่งออกเป็น	4	กลุ่มใหญ่	คือ	กลุ่ม	Turning	กลุ่ม	Milling	กลุ่ม	Drilling	
และกลุ่ม	Tooling	จึงท�าให้ทังกาลอยด์มีผลิตภัณฑ์ที่พร้อมจะต่อยอดธุรกิจ	
และตอบโจทย์ทุกขบวนการผลิตในยุคอุตสาหกรรม	4.0	นี้”

 TUNGALOY’S PRODUCTS ARE 
BUILT TO BE COMPATIBLE  
WITH THE INDUSTRIAL 4.0

WITH HIGH PRECISION,
HIGH EFFICIENCY



IT OF MANUFACTURING

 Engineering disciplines must grow  
together in the Industry 4.0 era. But how 
can current departmental boundaries 
be overcome? Syngineer ensures that  
designers from electrical and mechanical 
engineer ing “ta lk to one another” . 
The cloud-based tool facilitates better 
communication while simultaneously 
optimizing interdisciplinary cooperation 
for developing machines and systems.
 For many design engineers, one 
of the central, day-to-day challenges 
is getting and providing information. 
Syngineer, an innovative cloud solution 
from Eplan and its aff i l iate Cideon, 
can help master this challenge. The 
software accelerates and simpl if ies 
coordination in engineering – specifically 
between mechan ica l eng ineer ing , 
electrical engineering and PLC/software. 
The system ensures better collaboration 
by promot ing cross-depar tmenta l 
information exchange. In doing so, 
i t fur ther reduces the number of 
manua l tasks , that of ten occur at 
the last minute thus mak ing them 
particularly costly.

Simple System for More Transparency
 Syngineer takes a project-based 
approach for users. The application 
is simple: “Connectivity between the 
MCAD software and Ep lan E lect r i c 
P8 through Syngineer can be set up 

OPTIMISED INFORMATION FLOWS
INCREASE PRODUCTIVITY SYNGINEER
BRINGS WORLDS TOGETHER
การไหลของข้อมูลที่เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต
ด้วย Syngineer จากผู้น�าระดับโลก

quickly and is easy to use,” says Max 
Lützel, Team Lead Consulting Syngineer. 
“After a short orientation, colleagues 
are able to find out, for instance, if 
a motor in the design was changed 
later in the process.”
 With Syngineer, electrical engineers 
init ia l ly get an addit ional navigator  
within their familiar working environment. 
This navigator networks them across 
departments to their colleagues from 
mechanical engineering. The two design  
departments can exchange engineering 
information bidirectionally. With this  
in tegrat ion , the mechan ica l and 
electrical design engineers continue to  
conveniently work in theirown systems  
and to coordinate the latest developments, 
for instance via the integrated chat 
function. Alternatively, they can also  
be informed of changes via emai l .  
Sett ings are easy to customise via 
the notification management system.

Central Overview of Development 
Status
 Syng ineer labe ls a task ’s or 
request’s current processing status.  
Subsequent changes in the development 
process and their status are also visible 
to all relevant employees. The system 
further provides information about 
which employees have made which 
changes. Project managers thereby 

have a global overview of the project  
and can also outline post hoc customer 
requirements in a centra l locat ion . 
The software is currently available in 
German and English - further software 
languages wi l l  fo l low. Access v ia 
internet browser, smartphone, tablet 
or notebook is natural ly supported 
a must in the era of globalisation.

Scalable System
 Another s ign i f i cant pract i ca l 
advantage of the cloud technology 
foundation is that external partners, 
customers and suppliers can also be 
easily integrated into the development 
process. An additional benefit of the 
cloud architecture is the flexible user 
scalabi l i ty. Companies can vary the  
number of users at any time as needed 
and prov ide access to add i t iona l 
departments inc lud ing product ion , 
commissioning and maintenance.

In Conclusion
 Syng ineer ensures ef f i c ient 
information exchange, saving both 
time and increasing product qual ity. 
The automat i c c reat ion of sensor 
/actuator lists with Syngineer offers 
even more sav ings potent ia l ,  wi th 
companies reducing working times by 
30%, not to mention the added benefit of 
increased documentation quality.
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	 สาขาวิชาวิศวกรรมจะต้องเติบโตไปด้วยกัน
ในยุคอุตสาหกรรม	4.0	แต่ขอบเขตของแผนก 
ในปัจจุบันจะเอาชนะได้อย่างไร?		Syngineer 
เช่ือมั่นว่านักออกแบบด้านวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกร
เครื่องกลจะ	“พูดคุยกัน”	ด้วยเครื่องมือบนคลาวด์
ซ่ึงช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น	ในขณะเดียวกันก็ช่วย
เพิ่มความร่วมมือระหว่างแผนกเพื่อการพัฒนา
เครื่องจักรและระบบ
	 ส�าหรับวิศวกรออกแบบจ�านวนมากถือว่า
หนึ่ งในความท้าทายที่ ส�าคัญในแต่ละวันคือการ
รับและให้ข้อมูล	โดย	Syngineer	ได้น�านวัตกรรม
โซลู ช่ันส์คลาวด์จาก	 Ep lan	 บริษัทใน เครือ 
Cideon	ซ่ึงสามารถช่วยจัดการกับความท้าทาย
นี้ได้	เน่ืองจากซอฟต์แวร์มีความเร็วและสามารถ 
ลดความ ซับ ซ้อนของการปร ะสานงานด้ าน
วิศวกรรมได้	โดยเฉพาะระหว่างวิศวกรเครื่องกล	
วิศวกรรมไฟฟ้า	และ	PLC	/	ซอฟต์แวร์	ซ่ึงจะ
มีระบบสร้างความม่ันใจในการท�างานร่วมกัน 
อีกทั้งยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแผนก
ซ่ึงในการท�าเ ช่นนี้จะช่วยลดจ�านวนงานที่ ต้อง 

ท�าด้วยตนเองซ่ึงมักเกิดขึ้นในนาทีสุดท้าย

ระบบที่ เรียบง่ายเพื่อความโปร่งใสที่มากขึ้น
	 โดย	Syngineer	ใช้แนวทางแบบโครงสร้าง
ส�าหรับผู้ใช้แอพพลิ เคช่ันที่ ง่าย	“การเ ช่ือมต่อ
ระหว่างซอฟต์แวร์	MCAD	และ	Eplan	Electric	
P8	ผ่านทาง	Syngineer	ซ่ึงสามารถตั้งค่าได้

อย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย”	Max	Lützel	หัวหน้า
ทีมให้ค�าปรึกษา	Syngineer	กล่าว	“หลังจาก
ใช้เวลาไม่นานนักเพื่อนร่วมงานสามารถค้นพบ
ตัวอย่างได้เร็วขึ้น	เช่น	หากมีการเปล่ียนมอเตอร์
การออกแบบในภายหลัง”
	 ด้วย	Syngineer	ได้ใช้หลักวิศวกรไฟฟ้า
ในขั้นต้นเพื่ อการน�าทางเพิ่ มเติมภายในสภาพ 

แวดล้อมการท�างานที่ คุ้นเคย	จึงท�าให้ระบบน�าทางนี้ 
เ ช่ือมโยงข้ามแผนกไปยัง เพื่ อนร่วมงานได้ ใน
แผนกวิศวกรรมเคร่ืองกล	หรือแผนกออกแบบ 
ซ่ึงทั้งสองสามารถแลกเปล่ียนข้อมูลทางวิศวกรรม
ได้สองทาง	และด้วยการบูรณาการนี้วิศวกร
เครื่องกลและวิศวกรด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า 
ยังคงท�างานอย่างต่อเนื่องในระบบของพวกเขา 
และประสานงานการพัฒนาล่าสุดผ่านฟังก์ ช่ัน 
ทางแชท	นอกจากนี้	ยังสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลง 
ผ่านทางอีเมลได้อีกด้วย	ซ่ึงการตั้งค่านี้ง่ายต่อ 
การปรับแต่งผ่านระบบการจัดการแจ้งเตือน

ภาพรวมส่วนกลางของสถานะการพัฒนา
	 Syngineer	มีเครื่องหมายงานหรือสถานะ
การประมวลผลปัจจุบันที่ สนองต่อค�า ส่ัง	การ
เปลี่ยนแปลงที่ตามมาในกระบวนการพัฒนาและ
การท�างานยังสามารถมองเห็นได้โดยพนักงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้งหมด	ระบบจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับพนักงานที่ได้ท�าการเปลี่ยนแปลง	ซ่ึงผู้จัดการ 

หรือผู้ดูแลจะสามารถมองเห็นภาพรวมของการ

ท�างาน	และยังสามารถทราบความต้องการของ
ลูกค้าได้ด้วย	ปัจจุบันซอฟต์แวร์ ให้บริการใน
ภาษาเยอรมันและภาษาอังกฤษ	รวมถึงจะมีภาษา
ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมตามมาเพื่อรองรับการเข้าถึง
ทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์	สมาร์ทโฟน	แท็บเล็ต	
หรือโน้ตบุ๊ค	ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นในยุคโลกาภิวัฒน์

ระบบท่ีปรับขนาดได้
	 ข้อได้เปรียบเชิงปฏิบัติงานที่ส�าคัญอีกประการ
หนึ่งของรากฐานเทคโนโลยีคลาวด์คือมีพันธมิตร
ภายนอกผู้ก�าหนดเองและผู้จัดหาสามารถรวมเข้า
กับกระบวนการพัฒนาได้อย่างง่ายดาย	ประโยชน์
เพิ่มเติมของเทคโนโลยีคลาวด์คือความยืดหยุ่นใน
การปรับขนาดของผู้ใช้	บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลง
จ�านวนผู้ใช้งานได้ตลอดเวลาตามความต้องการ	
และให้เข้าถึงแผนกต่างๆ	เพิ่มเติมได้	รวมถึงการ
ผลิตการว่าจ้างและการบ�ารุงรักษา

สรุปแล้ว 
	 Syngineer	รองรับการแลกเปลี่ ยนข้อมูล 
ท่ีมีประสิทธิภาพ	ด้วยการประหยัดทั้งเวลาและเพิ่ม
คุณภาพผลิตภัณฑ์	โดยสามารถสร้างรายการ
ด้วยระบบเซ็นเซอร์	/	สนองความต้องการโดย
อัตโนมัติ	Syngineer	ให้ศักยภาพในการประหยัด
อย่างมาก	โดยบริษัทต่างๆ	สามารถลดเวลาการ
ท�างานลงได้	30%	โดยไม่ต้องค�านึงถึงเอกสารที่ 
เพิ่มขึ้น
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MANUFACTURING  NEWS

OIE PUSHES BUSINESS ENTERPRISE TO 
USE ROBOTS AND AUTOMATION SYSTEM 

TO CREATE ADDED VALUE.
สศอ. ผลกัดนัธุรกจิใช้หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัสิรา้งมูลคา่เพิ่ม

Mr. Natthaphon Rangsitphol, Director of Office of Industrial 
Economics (OIE), along with Assoc. Prof. Dr. Djitt Laowattana, 
Special Expert, Office of the Eastern Economic Corridor (EEC) 
Policy Board, Mr. Somwang Boonrakcharoen, Director of 
the Thai-German Institute, Mr. Chaipol Mahamongkolsawat, 
Executive Director, Organizing Committee of Thai Automation 
and Robotics Association (TARA), Dr. Pichairat Chirananrat, 
Director of the Robotics AI and Intelligent Solutions Program, 
PTT Public Company Limited., and Mr. Suthisak Vilanan, 
Deputy Managing Director of Reed Tradex Co., Ltd. , 
jointly hold a press conference on “OIE combines forces 
with all sectors to move forward with measure in 2019 
in pushing the use of robots and automation system 
together with launching Industrial Transformation Platform 
linking entrepreneurs, banks and System Integrator 
(SI) and compi l ing promotion measures of related 
organizations to be in a One-Stop-Service. 

นายณัฐพล รังสิตพล ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

พร้อมด้วย รศ.ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ผู้เช่ียวชาญพิเศษ ส�านักงานคณะกรรมการ

นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นายสมหวัง บุญรักษ์เจริญ 

ผูอ้�านวยการสถาบนัไทย-เยอรมนั นายชัยพล มหามงคลสวสัดิ์ กรรมการบริหาร

ฝ่ายจัดงาน Thai Automation and Robotics Association (TARA) 

ดร.พิชัยรัตน์ จิรานันรัตน์ ผู้อ�านวยการโครงการ โรโบติกส์ เอไอ แอนด์ 

อินเทลลิเจนท์ โซลูช่ันส์ บริษัท ปตท จ�ากัด(มหาชน) และนายสุทธิศักดิ์ 

วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ร้ีด เทรดเด็กซ์ จ�ากัด ร่วมแถลง

ข่าว “สศอ. ผนึกพลังทุกภาคส่วนเดินหน้ามาตรการปี 2562 ดันการใช้หุ่นยนต์

และระบบอัตโนมัติ พร้อมเปิดตัว Industrial Transformation Platform 

เช่ือมโยงผู้ประกอบการ ธนาคาร และผู้ให้บริการออกแบบระบบพร้อมรวบรวม

มาตรการส่งเสริมของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไว้ในจุดเดียว
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QUALITY  MANAGEMENT

trotec
SpeedMarker 700 / 700 RT
Marking Technology that can be used with All Industries

trotec SpeedMarker 700 / 700 RT 
is a high-speed Laser Marker technology 
which can truly answer questions to 
laser marking work applications and 
that all industries can adopt it for 
working with efficient expectation. The 
machine body is equipped with optimal 
safety system meeting European 
standard; can efficiently back up work 
with width dimension and very high 
height which is ideally suitable for use 
in shooting workpieces with different 
working levels with high-speed scanner 
that yields precision and wider area. 
The area marking is equal to 320 
millimeters and can continuously be 
used with all levels of industries. With 
highly efficient Fiber Laser system, 
there is no need for maintenances nor 
consumable spare parts. Because heat 
ventilation by wind is used, the Speed 
Marker therefore has a long useful life 
and helped in electric energy saving to 
an enormously substantial extent.

Ax i s Concept fo r  U l t imate 
F lexibi l i ty can contro l X and Z 
driv ing system by software and 
motor with high precision. X-axis can 
move from left to right in the range 
of 320 millimeters while Z-axis can 
vertically move at the height of up 
to 570 millimeters.

เทคโนโลยี Marking ที่สามารถใช้งานได้ทุกอุตสาหกรรม
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D o o r  A u t o s t a r t  F u n c t i o n 
automatically opens and closes and 
Module Concept can open doors 
on both sides to get workpieces 
passed through. It is ideally suitable 
for use with very sizable workpieces 
and that working can additionally 
be augmented with conveying belt 
system or Rotary Table.

Source: Photonics Science Co., Ltd.

trote SpeedMarker 700 / 700 RT 

คือเทคโนโลยีเครื่อง Laser Marking ท่ีสามารถ

ตอบโจทย์งาน Laser Marking ได้อย่างแท้จริง

และทุกๆ อุตสาหกรรมสามารถน�าไปใช้งานได้

อย่างทรงประสิทธิภาพ ตัวเครื่องมีระบบความ

ปลอดภัยสูงสุด ด้วยมาตรฐานยุโรป รองรับงาน

หน้ากว้างและมีความสูงมาก เหมาะส�าหรับยิง

ช้ินงานที่มีความต่างระดับ ท�างานด้วยระบบสแกน

เนอร์ความเร็วสูง แม่นย�า ได้พื้นที่กว้างขึ้น Area 

Marking = 320 มม. ใช้งานได้ต่อเนื่องในทุกระดับ

อุตสาหกรรม ด้วยระบบเลเซอร์ Fiber Laser 

ที่มีประสิทธิภาพสูง ไม่ต้องมีการซ่อมบ�ารุง ไม่มี

อะไหล่สิ้นเปลือง ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยลม 

มีอายุการใช้งานยาวนาน และประหยัดพลังไฟฟ้า

ได้มาก

Axis Concept for Ultimate Flexibility 

สามารถควบคุมระบบขับเคลื่อนแกน x และ z ได้

ด้วยซอฟต์แวร์ และมอเตอร์ มีความแม่นย�าสูง 

X-Axis เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาได้ระยะ 320 มม. 

Z-Axis เคลื่อนที่ได้ความสูงถึง 570 มม.

Autostart Funct ion ประตู เ ปิด-ปิด 

อัตโนมัติ และ Modular Concept สามารถเปิด

ฝาข้างทั้ง 2 ด้าน เพื่อเอาช้ินงานลอดผ่านได้ 

เหมาะกับงานที่มีขนาดใหญ่มากๆ และยังสามารถ

เพิ่มการใช้งานกับระบบสายพาน หรือ Rotary 

Table ได้ 

ที่มา: บริษัท โฟโทนิคศ์ ไซเอ็นช์ จ�ากัด

TROTEC SPEEDMARKER 700 / 700  RT IS A HIGH-SPEED 
LASER MARKER TECHNOLOGY WHICH CAN TRULY ANSWER 

QUESTIONS TO LASER MARKING WORK APPLICATIONS
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From the crisis of small sized particulate matters 
of less than 2.5 micron (PM2.5) covering areas all over 
Bangkok and many Provinces in Thailand, has resulted 
in Thai people to pay much more attention on the 
importance of fresh air. The long-term remedies for 
sustainable air quality improvements will therefore be the 
top priority matter which the government and private 
agencies should jointly carry out the remedial actions. 
Hence, LEED and WELL building standards that sustainably 
care for people and the environment will be relied on. 

ชูแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมลดมลภาวะในเมือง
     LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design) building standard is the green building standard 
internationally recognized and popular throughout the world. 
It is a standard aimed at sustainably reducing environmental 
and human impacts from upstream to downstream, such as 
the use of innovative construction materials that place the 
emphasis on the environmental and energy conservation, 
the reductions on the pollution emissions and the cost-effective 
resource management in line with the current social 
context in which many companies are looking for quality 

CONCEPT FOR ENVIRONMENT RAISED: 
READY TO REDUCE CITY POLLUTION
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lives in buildings. Therefore, the buildings must have the 
environments that promote good health and be conducive 
to increasing work efficiency. Leading real estate developers 
in Thailand have thus far turned their attentions on the 
creations of sustainable architectures and green buildings 
which are more internationally recognized in the standards 
such as LEED and WELL. It is the move to focally aim at 
raising level of the quality of life that comes all along with 
fresh air in the building itself.

จากวิกฤตมลพิษฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็ก ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน 

(PM2.5) ที่ปกคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร และหลายจังหวัดในประเทศไทย ส่งผล

ให้คนไทยใส่ใจต่อความส�าคัญของอากาศบริสุทธิ์ เพิ่มขึ้นอย่างมาก การแก้ไข

ในระยะยาวเพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศให้ดีข้ึนอย่างยั่งยืน จึงเป็นสิ่งส�าคัญ

อันดับต้นที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรร่วมกันด�าเนินการ จึงต้องอาศัย 
LEED และ WELL มาตรฐานอาคารที่ใส่ใจผู้คนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

มาตรฐานอาคาร LEED (Leadership in Energy and Environmental 

Design) คือมาตรฐานอาคารสีเขียวที่ ได้รับการยอมรับระดับสากลและนิยม

ไปทั่วโลก เป็นมาตรฐานที่ มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมและมนุษย์อย่าง

ยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน�้ายันปลายน�้า เช่น การใช้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างซ่ึงเน้น

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน การลดการปล่อยมลภาวะ และการบริหาร

จัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับบริบททางสังคมปัจจุบันที่หลาย

บริษัทต่างก�าลังมองหาพื้นที่ส�านักงานระดับคุณภาพ เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตใน

องค์กร และยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้สูงขึ้น

มาตรฐานอาคาร WELL บุกเบิกวงการสถาปัตยกรรมด้วยการเป็น

มาตรฐานอาคารที่มอบคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นให้ผู้ใช้อาคาร ด้วยการปฏิวัติ

แนวคิดและการออกแบบอาคารสมัยใหม่เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้

วัสดุก่อสร้าง ไปจนถึงระบบระบายอากาศและแสงสว่าง เน้นบูรณาการแนว

ปฏิบัติที่ดีที่สุดในการก่อสร้างและการออกแบบ เข้ากับการวิจัยทางการแพทย์

และวิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้คน

ผลส�ารวจพบว่าบุคลากรในกรุงเทพมหานคร กว่า 90% ใช้ชีวิตส่วนใหญ่

อยู่ในอาคาร ดังนั้นอาคาร จึงต้องมีสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและ

เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้ันน�า

ในประเทศไทยจึงหันมาใส่ใจการสร้างสถาปัตยกรรมยั่งยืนและอาคารสีเขียว

ซ่ึงไดร้บัการรบัรองมาตรฐานอาคารระดบัสากล อยา่ง LEED และ WELL มากขึน้ 

เป็นการมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ที่มาพร้อมกับอากาศที่บริสุทธิ์ ในอาคาร

นั่นเอง

office space in order to help increase productivity in the 
organization and raise the quality of life of personnel. 
     WELL building standard pioneers the architectural 
industry by being the building standard that provides the 
higher quality of life to building users by revolutionizing 
the concept and design of full modern buildings whether 
from the step of choosing the construction materials for 
use to the ventilation and lighting systems; focusing on 
integrating best practices in the construction and design 
to be in concert with medical and scientific research to 
promote the well-being of people.

It is found, as a result of the survey, that more 
than 90% of personnel in Bangkok spend most of their 

90% OF PERSONNEL IN BANGKOK SPEND 
MOST OF THEIR LIVES IN BUILDINGS. 

THEREFORE, THE BUILDINGS MUST HAVE 
THE ENVIRONMENTS THAT PROMOTE GOOD 

HEALTH AND BE CONDUCIVE TO INCREASING 
WORK EFFICIENCY.
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PARTS MANUFACTURER MAKING
ADJUSTMENT TO COPE WITH ELECTRIC VEHICLE NEEDS

Responsive trend to electric vehicles or EVs is very strong, 
especially, in the past Motor Show where it was obviously 
apparent that 7-8 models of EVs were presented by the 
automotive camps. There was a report after the end of the 
Motor Show that a total number of up to 6,166 EVs were 
on the Purchase Reservation List, thus, resulting in parts 
manufacturers to speed up their adjustments to support 
the new trend which is actively forthcoming. 

Many groups of parts manufacturers have been 
approached by carmakers interested in expanding the EV 
markets such as EA and Fomm Group, to assume duties 
to supply parts to the manufacturing plants. Any rate, it is 
believed that the trend of EVs may take a little more time for 
the adjustments of the previous parts group. Thai Summit 
Group is considered to be the first for clear movement, 
beginning from the productions of lightweight chassis by 
being assured that the automotive industry trend from now 
on is the electric vehicle, mobility system, car-on-demand 
or the use of car on demand without requiring to be the 
owner and automation system. Thai Summit therefore made 
the investments with 3-4 test centers worth 300-400 million 
Baht to develop raw materials, production processes and 
new designs that can make EVs lighter which is anticipated 
to take at least 10 years.

Electric vehicle production costs and selling prices are 
still high. In many countries, the governments have had 
the promotions to enable consumers for easier access. 
But, for Thailand, it may take a longer period of time. 
Nevertheless, as a large-scale automotive parts manufacturer, 
the development of new materials to make them thin and 
light including the concept as to how the main machinery 
being currently deployed can be used together with the 
new technology. Hence, at present, a promotion to give rise 
to the product research and development has been made 
to increase the capability of personnel in the automotive 
parts designs to support the automotive business that will 
change in the future.

กระแสตอบรับเทรนด์รถยนต์ไฟฟ้า หรืออีวีมาแรงมาก โดยเฉพาะในงาน

มอเตอร์โชว์ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีค่ายรถยนต์น�าเสนอรถยนต์ไฟฟ้า 7-8 รุ่น 

ซ่ึงหลังสิ้นสุดงานมีรายงานว่า กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้ามียอดจองสูงถึง 6,166 คัน 

ส่งผลให้บรรดาผู้ผลิตช้ินส่วนต้องเร่งมือกับการปรับตัวเพื่อรองรับกับเทรนด์

ใหม่ที่ก�าลังมาอย่างคึกคัก

กลุ่มผู้ผลิตช้ินส่วนหลายรายได้รับการทาบทามจากค่ายรถยนต์ที่สนใจ

ขยายตลาดรถยนต์ไฟฟ้า อาทิ กลุ่มอีเอ และฟอมม์ เพื่อท�าหน้าที่ ซัพพลาย

ช้ินส่วนให้กับโรงงานผลิต แต่ก็เช่ือว่าแนวโน้มของรถยนต์ไฟฟ้าอาจจะใช้เวลา

อีกพักใหญ่ ส�าหรับการปรับตัวของกลุ่มช้ินส่วนก่อนหน้านี้ กลุ่มไทยซัมมิทถือ

เป็นเจ้าแรกๆ ที่มีการเคลื่อนไหวชัดเจน เริ่มตั้งแต่ผลิตตัวถังน�้ าหนักเบา 

โดยม่ันใจวา่เทรนดอุ์ตสาหกรรมรถยนตจ์ากน้ีไปกค็อื รถยนตไ์ฟฟ้า ระบบโมบลิติี้ 

คาร์ออนดีมานด์ หรือการใช้รถเมื่อต้องการใช้ โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของ และระบบ

อัตโนมัต ิไทยซัมมิทจงึลงทุนกบัศนูยท์ดสอบ 3-4 แหง่ มูลคา่ 300-400 ลา้นบาท 

เพื่อพัฒนาวัตถุดิบกระบวนการผลิต และการออกแบบใหม่ๆ ที่สามารถท�าให้

น�้าหนักเบาขึ้น ช้ีใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี

รถยนต์ไฟฟ้ายังมีต้นทุนการผลิตและราคาขายสูงหลายๆ ประเทศ รัฐบาล

ให้การส่งเสริมผู้บริโภค เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น แต่ส�าหรับประเทศไทยอาจต้อง

ใช้เวลาอีกระยะ แต่ในฐานะเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ขนาดใหญ่ การพัฒนา

วัสดุใหม่ให้บางและเบา รวมถึงเครื่องจักรหลักที่ใช้ผลิตอยู่ปัจจุบันจะสามารถ

น�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ร่วมกันกับเครื่องจักรที่มีอยู่เดิมอย่างไรบ้าง ปัจจุบันจึง

ได้มีการส่งเสริมให้เกิดงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มขีดความ

สามารถของบุคลากรในการออกแบบช้ินส่วนยานยนต์ รองรับการขับเคล่ือน

ธุรกิจยานยนต์ที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต 

ผู้ผลิตช้ินส่วนปรับทัพรับรถยนต์ไฟฟ้า 
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 Electric vehicles are becoming a hot trend and gradually 
creeping closer to replace fuel-operated vehicles rapidly, especially, 
in foreign countries where the number of people   turning to 
use the electric vehicles is soaring up because, in addition to 
not emit the pollutions and being environmentally friendly, EVs 
help reduce fuel consumptions, as well. However, for Thailand, 
the prices of EVs are still rather high when comparing with the 
general cars. So, the purchase of a new EV would still not be 
quite popular because it has to be imported in and its technology 
from abroad is to be relied on.

In order to enable Thais to have the access into and own 
EVs at a comfortable price, The Electricity Generating Authority 
of Thailand (EGAT) and The National Electronics and Computer 
Technology Center (NECTEC), National Science and Technology 
Development Agency (NSTDA) have jointly made the “EV Kit & 
Blueprint Project” with the goal to persuade Thai people to be 
able to convert their old cars to become electric ones at a cost 
of not more than 200,000 Baht per vehicle (Excluding Batteries) 
which will certainly be cheaper than buying a new electric vehicle. 
It will also be an opportunity for the people to use their same 
old trusted buddy car and helps reduce pollution caused by 
combustion of the engine, as well.

EGAT and the National Metal and Materials Technology Center 
(MTEC), NSTDA, have initiated the EV Kit & Blueprint Project since 
2010. In Phase I, the original cars were converted into the electric 
vehicles by purchasing the internal electric vehicle accessories from 
abroad for assembling to see how the modified electric vehicles 
were working where the Research Project of which is currently in 
the process. In Phase II, the Research Team had  chosen to use 
devices which could be domestically acquired with cheap price and 
easy accessibility for modification for use in medium-sized cars which 
are popular in the market places in order to allow a substantial 
number of people to have the opportunity for access to use 
electric vehicles in a wide range such as the Nissan Almera or 
i-EVs that have already been delivered to EGAT for actually use 
on a trial basis which reveal that they can be used up to 200 
kilometers per 1 time charge.

ยานยนต์ไฟฟ้าก�าลังเป็นเทรนด์ที่ก�าลังมาแรง และก�าลังค่อยๆ เข้ามาแทนที่

ยานยนต์ที่ใช้น�้ามันเป็นเช้ือเพลิงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในต่างประเทศท่ีคนหันมาใช้

รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เพราะนอกจากไม่ปล่อยมลพิษให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

แล้ว ยังช่วยลดการใช้เช้ือเพลิงลงด้วย ส�าหรับในประเทศไทยรถยนต์ไฟฟ้ายังมี

ราคาค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับรถยนต์ทั่วไป การจะออกรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ จึง

ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เพราะต้องน�าเข้าและต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึง และเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าได้ในราคาสบายกระเป๋า 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) ได้ร่วมกันท�า “โครงการวิจัยพัฒนาชุดประกอบรถไฟฟ้าดัดแปลงและคู่มือ

การดัดแปลง (EV Kit & Blueprint Project)” ข้ึนโดยมีเป้าหมายที่ต้องการให้คนไทย  

สามารถดัดแปลงรถยนต์คันเก่าให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าได้ ในต้นทุนไม่เกินคันละ 

200,000 บาท (ไม่รวมแบตเตอรี่ ) ซ่ึงจะมีราคาถูกกว่าการซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่

อย่างแน่นอน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ใช้รถคู่ใจคันเดิม และช่วยลดมลพิษที่เกิดจากการ

เผาไหม้ของเครื่องยนต์ได้อีกด้วย

กฟผ. และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช. ได้ริเริ่มโครงการ

วิจัยชุดรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงมาตั้งแต่ปี 2553 โดยในระยะที่ 1 ได้มีการดัดแปลงรถยนต์

เดิมให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า โดยการซ้ืออุปกรณ์ภายในรถยนต์ไฟฟ้ามาจากต่างประเทศ 

และน�ามาประกอบเพื่อดูการท�างานของรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงในปัจจุบันอยู่ในระหว่าง

การด�าเนินงานโครงการวิจัยฯ ในระยะที่ 2 ที่ทีมวิจัยได้เลือกใช้อุปกรณ์ที่หาได้ในประเทศ

ที่มีราคาถูก เข้าถึงได้ง่าย และน�ามาดัดแปลงใช้ในรถยนต์ขนาดกลางที่ได้รับความนิยม

ในท้องตลาด เพื่อให้คนจ�านวนมากเข้าถึงโอกาสในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าได้แพร่หลาย 

อย่างรถยนต์ Nissan Almera หรือ i-EV ที่ได้มีการส่งมอบให้ กฟผ. เพื่อทดลองใช้งาน

จริงเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงสามารถใช้งานได้ถึง 200 กิโลเมตรต่อการชาร์จ 1 ครั้ง

รถยนต์ ไฟฟ้าเพื่อคนไทย ด้วยงบไม่เกิน 200,000 บาท

ELECTRIC VEHICLES FOR THAIS WITH 
BUDGET NOT MORE THAN 200,000 BAHT
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THAILAND AUTOMOTIVE INSTITUTE (TAI) COLLABORATED WITH 
REED TRADEX CO., LTD. FOR AUTOMOTIVE SUMMIT 2019 UNDER 
THE CONCEPT “SMART MOBILITY DRIVING TOMORROW’S SOCIETY”

Next generation vehicle promotion policy is one of 
the elements determining commercial success of the 
automobi le industry. Such pol icy not only creates 
a continual demand for manufacturers, but also increases 
quality of life in the society we live in, personal and 
property safety, as well as environmental friendliness. 
Thus, the advanced technology development of next 
generation automotive industry is the crucial factor of 
our industry to become Thailand 4.0.

Thailand Automotive Institutein collaboration with 
Reed Tradex Co., Ltd. has recognized the importance 
of this transformation for Smart Mobility by organizing 
“Automotive Summit 2019” at Manufacturing Expo 2019 
under the concept “Smart Mobility Driving Tomorrow’s 
Society” Automotive Summit 2019 would be state of the 
art in ACES (Autonomous, Connected, Electric, Shared) 
technology and its implemented cases in many countries 
such as Japan, Korea, Europe and Asean. Little pieces of 
modern vehicles creating a business network meet the 
manufacturers of various automotive parts in the Tier 

การส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่ มีความส�าคัญเนื่องจากเป็นปัจจัยก�าหนด

ความส�าเร็จเชิงพาณิชย์ของอุตสาหกรรมรถยนต์ ไม่เพียงแต่สร้างอุปสงค์ 

สืบเนื่องไปยังผู้ผลิต แต่ยังรวมถึงการเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตลอดจนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการพึ่งพิงพลังงานฟอสซิล 

(Fossil) ซ่ึงเป็นเป้าประสงค์หลักของการด�าเนินนโยบายส่งเสริมยานยนต์สมัยใหม่ 

ดังนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยานยนต์สมัยใหม่ จึงเป็นปัจจัยส�าคัญของ

การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่การเป็น Thailand 4.0

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จ�ากัด เล็งเห็นถึงความ
ส�าคัญของการปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมรับ Smart Mobility จึงจัดงาน 

“Automotive Summit 2019” ในงาน Manufacturing Expo 2019 
ภายใต้แนวคิด “Smart Mobility Driving Tomorrow’s Society” โดยหัวข้อ
ส�าคัญในงานสัมมนา Automotive Summit 2019 นี้ เน้นไปที่ เทคโนโลยี 

ACES (Autonomous, Connected, Electric, Shared) และกรณีศึกษาที่เกิดขึ้น

ในประเทศต่างๆ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ยุโรป อาเซียน เพื่อผู้ประกอบการก้าวสู่

การผลิตช้ินส่วนยานยนต์สมัยใหม่ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พบผู้ผลิต

ช้ินส่วนยานยนต์ใน Tier ต่างๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอด 

และได้รับองค์ความรู้ในสัมมนาต่างๆ

สถาบันยานยนต์ ร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ จัดใหญ่ “AUTOMOTIVE SUMMIT 2019”
ภายใต้แนวคิด “SMART MOBILITY DRIVING TOMORROW’S SOCIETY” 

to inspire further expansion. and receive knowledge in 
various seminars.

THE ADVANCED 
TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT OF 
NEXT GENERATION 

AUTOMOTIVE INDUSTRY
IS THE CRUCIAL FACTOR 

OF OUR INDUSTRY TO
 BECOME THAILAND 4.0





BUSINESS NEWS

Focus on Exchange
 The UNITED GRINDING Group , 
with a turnover of around 700 million 
euros,  is one of the world’s leading 
manufacturers of precision machines 
for grinding, eroding, laser cutting,  
measuring and combination machining. 
Wi th the 8 corporate brands 
MÄGERLE , BLOHM, JUNG, STUDER, 
SCHAUDT, MIKROSA, WALTER and 
EWAG, UNITED GRINDING offe rs 
a broad range of application knowledge, 
a large product portfolio and service 
range in the international market. The 
group employs around 2,500 people 
and has more than 20 production, 
service and sales locations worldwide 
as well as third-party representations

 Over 1,500 international visitors 
experienced new technologies from 
precision machining and current trends 
in the manufacturing industry at the  
Gr ind ing Sympos ium he ld by the 
UNITED GRINDING Group in Thun, 
Switzerland. Customers, experts and 
company representat ives used the 
opportunity for one-on-one conversations
 Which advantages do d ig i ta l 
solutions bring production machine 
operators? How must user interfaces 
be designed, to enable ideal machine  
operation? And what role can additive 
manufactur ing p lay in mach ine 
construction?
 These quest ions were the 
focus of the so-called FutureLAB at 
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UNITED FOR YOUR SUCCESS 
GRINDING SYMPOSIUM 2019

CEO Stephan Nell
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the Grinding Symposium. Technology 
presentations and lectures as well as 
the presentation of partner companies 
and suppliers were other focal points 
of the conference, organized by the 
UNITED GRINDING Group with great 
success. Over 1,500 visitors from all 
over the world, including customers 
of the Group and international trade 
journalists, attended the 3 day event 
in Thun, Switzerland.
 The manufacturer of precis ion 
mach ines for gr ind ing , erod ing , 
lasering and combination machining  
inv i ted guests to the Gr ind ing 
Sympos ium for the four th t ime 
since 2004. Traditionally, the focus of 
the Symposium is on metalworking 
technologies as well as general topics 
of the manufacturing industry. The 
FutureLAB was part of the Symposium 
for the first time in 2019. “Our aim in 
presenting these future technologies  
i s to create a d ia log wi th our 
customers and to discover more about  
the i r ind iv idua l expectat ions and 
requirements”, explains Chief Technology 
Officer Christoph Plüss.

From Production and Research
 The 16 lec tures g iven at the 
Symposium by internationally renowned 
experts from science and pract ice 
covered a broad range of topics. In  
addit ion to the opportunit ies and 
cha l lenges in the cooperat ion of 
human and machine or the potential 
of artificial intelligence and machine 
learning in the manufacturing industry, 

there were also practical production  
topics, such as practical experiences 
with the innovative WireDress® dressing 
technology from the UNITED GRINDING 
Group.
 In the 13 technology presentations 
and the Customer Care presentation 
visitors were able to experience the 
la test mach ines and so lut ions of 
the 8 company brands – f rom  
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the MÄGERLE MFP30, a world innovation
for machining aircraft engine blades, to
the European premiere of the STUDER
S31 for machining very long workpieces; 
from the extensive services offered by 
the Group’s Customer Care department 
through to the production of ultra hard
tools using laser on an EWAG LASER
L INE ULTRA, which was presented at
the Symposium in a webshop solution
in cooperation with a customer. Experts
from the UNITED GRINDING Group presented
the machines and applications to visitors
alternat ing between German, Engl ish, 
French and Italian.

Thanks to Our Customers
 The technology presentations were 
arranged in a large circle in the halls 
of Thun Expo. In the center of this 
circle was a large coffee bar, which 
was used by visitors from all over the 
world for lively discussions. Because 
in addition to the extensive information
prov ided , exchange between the 
Group, its customers and international
experts was at the center of the 
event . The even ing events , wh ich 
took place in the nearby Kursaal in 
Bern, also provided an opportunity for
exchange. While coming together to 
eat, drink and enjoy an exceptional 
entertainment program, the participants
entered into conversation, crossing
national and language boundaries. 

“The Grinding Symposium and the 
evening events in particular are also 
a thank you to our customers – for their
trust, their loyalty and their suggestions”,
emphasized CEO Stephan Nell. 

มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยน
 กลุ่ม UNITED GRINDING ซ่ึงมีมูลค่าการ
ซื�อขายประมาณ 700 ล้านยูโร เป�นหนึ่งในผู้ผลิต
เครื่องจักรที่มีความแม่นยําชั�นนําของโลกสําหรับ
งานเจียร งานกัด เซาะ งานตัดด้วย เล เซอร์
งานตรวจวัด และการผลิต เครื่ องจักรแบบ
ดัดแปลงผสมรวมกัน โดยกลุ่มมี 8 แบรนด์ ด้วย
กันคือ MÄGERLE, BLOHM, JUNG, STUDER, 
SCHAUDT, MIKROSA, WALTER และ EWAG 

ซ่ึง UNITED GRINDING นํา เสนอความรู้
เกี่ยวกับการใช�งานที่หลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์
และบริการที่ มีขนาดใหญ่ในตลาดต่างประเทศ
ในกลุ่มมีพนักงานประมาณ 2,500 คน และมีสาขา
มากกว่า 20 แห่ง ในการให้บริการและสถานที่
ขายทั่วโลก รวมถึงตัวแทนขายรวมอยู่ด้วย
 ผู้เยี่ ยมชมกว่า 1,500 คนจากทั่วโลก ได้
สัมผัสกับ เทคโนโลยี ใหม่สําหรับงานตัดเฉือน
ที่ แม่นยํา และแนวโน้มปัจจุบันในอุตสาหกรรม
การผลิตที่  Grinding Symposium ซ่ึงจัดขึ�น
โดย UNITED GRINDING Group ในเมือง Thun 
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยลูกค้า ผู้เช่ียวชาญ 
และตัวแทนบริษัทจะใช�โอกาสในการสนทนาพบปะ
แบบตัวต่อตัว
 โซลูช่ันส์ดิจิทัลสามารถช่วยผู้ประกอบการ 
การผลิตเครื่องจักร การออกแบบ ด้วยวิธีการ
ผลิตตัวฐานของเครื่ องจักรอย่างไร เพื่ อจะ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้

MÄGERLE MFP30
STUDER S31
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 ค�ำถำมเหล่ำน้ีถือเป็นจุดสนใจของสิ่งที่เรียกว่ำ  
FutureLAB ซ่ึงในกำรประชุมสัมมนำ Grinding 
Symposium  เป็นกำรน�ำเสนอเทคโนโลยีและ
กำรบรรยำยรวมถึงกำรน�ำเสนอของบริษัท คู่ค้ำ  
และซัพพลำยเออร์ ที่นับว่ำเป็นจุดส�ำคัญของกำร
ประชุม ซ่ึงจัดโดยกลุ่ม UNITED GRINDING และ 
ประสบควำมส�ำเร็จด้วยผู้เข้ำชมงำนกว่ำ 1,500 คน 
จำกทั่วทุกมุมโลกรวมถึงลูกค้ำของกลุ่ม บริษัท 
และนักข่ำวจำกต่ำงประเทศที่ เข้ำร่วมงำนตลอด
ทั้ง 3 วัน ที่ เมือง Thun ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
 ผู้ผลิตเครื่องจักรที่มีควำมแม่นย�ำส�ำหรับ
งำนเจียร งำนกัดเซำะ งำนกลึง และงำนตัดเฉือน
แบบผสมได้เชิญแขกผู้เข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำ  
Grinding Symposium มำเป็นครั้งที่ 4 นับตั้งแต่ปี 
2547 ตำมเนื้อหำจะเน้นสัมมนำทำงด้ำนเทคโนโลยี
โลหะและหัวข้อทั่วไปของอุตสำหกรรมกำรผลิต 
FutureLAB นับเ ป็นส่วนหนึ่ งของกำรประชุม
วิชำกำรครั้งแรกในปี 2562 “เป้ำหมำยของเรำ
คือกำรน�ำเสนอเทคโนโลยีในอนำคต ด้วยกำร
พบปะและสนทนำกับลูกค้ำของเรำ เพื่อค้นหำสิ่งที่ 

ต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับควำมคำดหวังและข้อก�ำหนด 

ของแต่ละบุคคล” Christoph Plüss หัวหน้ำ 
เจ้ำหน้ำที่ ฝ่ำยเทคโนโลยี กล่ำว

จากการผลิตตลอดจนถึงการวิจัย
 กำรบรรยำยทั้ ง 16 เวที  ที่ จัดแสดง 
ภำยงำนใน Symposium โดยผู้เ ช่ียวชำญที่ม ี

ช่ือเสียงระดับนำนำชำติจำกแวดวงวิทยำศำสตร์
แ ล ะกำรปฏิ บั ติ ซ่ึ งครอบคลุ มหั ว ข้ อที่ ห ล ำก
หลำย นอกเหนือจำกโอกำสและควำมท้ำทำย
ในควำมร่วมมือของมนุษย์และเคร่ืองจักรหรือ
ศักยภำพของปัญญำประดิษฐ์และกำรเรียนรู้
ของเครื่ องจักรในอุตสำหกรรมกำรผลิตแล้ว 
ยังมีหัวข้อกำรผลิตภำคปฏิบัติ เช่น ประสบกำรณ์
เชิงปฏิบัติด้วยเทคโนโลยี WireDress® จำกกลุ่ม 
UNITED GRINDING 
 ในกำรน�ำเสนอเทคโนโลยี 13 รำยกำร และ 
กำรน�ำ เสนอกำรดูแลลูกค้ำนั้นท�ำให้ ผู้ เข้ ำชม 
สำมำรถสัมผัสกับเคร่ืองจักรและโซลู ช่ันส์ล่ำสุด
ของ 8 แบรนด์  เช่น MÄGERLE MFP 30 ซ่ึงเป็น 

นวัตกรรมระดับโลกส�ำหรับใบพัดของเครื่องยนต์
อำกำศยำน และไปจนถึงกำรเปิดตัวรอบปฐมทัศน์
ในยุโรปของ STUDER S31 ส�ำหรับงำนตัดช้ินงำน
ที่มีควำมยำวมำกๆ ซ่ึงจำกบริกำรที่ครอบคลุม
โดยฝ่ำยบริกำรลูกค้ำของกลุ่มจนถึงกำรผลิต
เครื่องมือพิเศษที่ยำก โดยใช้เลเซอร์บน EWAG 
LASER LINE ULTRA ซ่ึงถูกน�ำเสนอในกำรประชุม 
วิชำกำรในโซลูช่ันส์ webshop โดยร่วมมือกับ 
ลูกค้ ำ และ ผู้ เ ช่ียวชำญจำกกลุ่ ม UNITED 
GRINDING ได้น�ำเสนอเคร่ืองจักรและแอพพลิเคช่ัน 

แก่ผู้มำเยี่ยมชม โดยกำรบรรยำยสลับกันระหว่ำง
ภำษำเยอรมัน ภำษำอังกฤษ ภำษำฝรั่งเศส และ
ภำษำอิตำลี

ขอบคุณลูกค้าของเรา
 กำรน�ำ เสนอเทคโนโลยี ถูกจัด เรียง เ ป็น
วงกลมขนำดใหญ่ในห้องโถง ณ Thun Expo 
ในใจกลำงของวงนี้ มี ร้ ำนกำแฟขนำดใหญ ่
ที่ ผู้ เ ข้ ำชมจำกทั่ วทุก มุม โลกใ ช้ส� ำหรั บกำร 
สนทนำที่ มี ชีวิต ชีวำ นอกเหนือจำกกำรให้ 
ข้ อ มู ลที่ ก ว้ ำ ง ขวำงในกำรแลก เปลี่ ย นร ะห ว่ ำ ง 
กลุ่มลูกค้ำ และผู้เช่ียวชำญระหว่ำงประเทศแล้ว 
ยั ง เ ป็ น ศู น ย์ ก ล ำ ง ข อ ง ง ำ นใ น ต อ น เ ย็ น ที่ 
Kursaa l ในกรุง เบิ ร์น ที่ ให้ โอกำสในกำร 
แลกเปล่ียนร่วมด้วยเช่นกัน ในขณะที่มำรวมตัวกัน 

เพื่อกินดื่มและเพลิดเพลินไปกับรำยกำรบันเทิง 
ที่ ยอดเยี่ ยม ผู้ เข้ำร่วมงำนยังได้ร่วมสนทนำ 

ข้ำมเขตแดนและภำษำ “กำรประชุมสัมมนำ 
Grinding Symposium และกิจกรรมช่วงเย็น 
ในครั้ งนี้  เ ป็นกำรขอบคุณลูกค้ ำของ เรำ 
ส�ำหรับควำมไว้วำงใจ ควำมภักดีและกำรให้
ค� ำแนะน�ำของท่ำน” CEO Stephan Nel l . 
เน้นย�้ำ

Customer Care
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meet the requirements of our valued customers as they 
look to buy a full-battery EV and create the confidence 
and peace-of-mind about the many charging options available 
to them

NISSAN AND DELTA PIONEER THAILAND’S FIRST 
PARTNERSHIP TO ENABLE EV-HOME CHARGING

Landmark partnership unites the world’s best-selling Electric Vehicle, the Nissan LEAF, with global 
power supply provider to support Thailand’s electrification roadmap

นิสสัน จับมือ เดลต้า แนะน�ามาตรฐานเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าส�าหรับที่อยู่อาศัยครั้งแรกในไทย

ความร่วมมือครัง้สําคัญระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าทีข่ายดีทีสุ่ดในโลก นิสสัน ลีฟ และผู้ให้บริการด้านโซลูช่ันส์พลังงานสะอาดระดับโลก 
เพือ่สนับสนุนแผนงานพัฒนาการใช้พลังงานไฟฟ้าของไทย

Nissan in Thai land today announces the off ic ia l 
appointment of Delta Electronics (Thailand) PCL, as the 
primary provider of electric vehicle charging systems.
The deal supports Thailand’s electrification goal of 1.2 million 
units on the road by 2036 and will provide Nissan LEAF 
owners in Thailand international-standard charging facilities 
with Delta’s quality standard of service, certified by Nissan.

The agreement directly seeks to help pioneer green 
transportation in Thailand by giving consumers more 
options, al lowing easier EV adoption. For home and 
workplace charging, the Delta AC EV charger (7.36kW) will 
be available, and public charging stations will be serviced 
by Delta DC Quick EV Chargers (50kW). Nissan is also 
making the Delta AC and DC EV Chargers available at 32 
certified showrooms nationwide. Delta will also provide 
onsite survey, installation and after-sales-services.

This is an important first step in Thailand, for Nissan to 
build electrification infrastructure to support lowering carbon 
emissions. We are confident that this joint effort will 

นิสสัน ประเทศไทย ประกาศแต่งตั้งบริษัท เดลต้า อี เลคโทรนิคส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการหลักเครื่องชาร์จยานยนต์

ไฟฟ้าอย่างเป็นทางการ ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน

เป้าหมายการพัฒนาการใช้พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยที่ต้องการให้เกิดการ

ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจ�านวน 1.2 ล้านคัน บนท้องถนนภายในปี 2579 และเพื่อ

ส่งมอบเคร่ืองชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานสากลพร้อมการบริการที่

ได้มาตรฐานจาก เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ และได้รับการรับรองโดยนิสสันให้แก่

เจ้าของรถยนต์นิสสัน ลีฟ (Nissan LEAF) ในประเทศไทย

ข้อตกลงครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อช่วยบุกเบิกการคมนาคมสีเขียวในประเทศไทย

โดยตรงด้วยการมอบทางเลือกใหม่ๆ ที่ ช่วยให้ผู้บริโภคเปิดรับการใช้งาน

ยานยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายขึ้น ส�าหรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านและที่ส�านักงาน

จะเป็นการติดตั้งเคร่ืองชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบธรรมดากระแสสลับของ

เดลต้า ขนาด 7.36 กิโลวัตต์ ส่วนสถานีบริการชาร์จไฟสาธารณะเป็นเครื่อง

ชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้าแบบเร็วกระแสตรงของเดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ ขนาด 50 กโิลวตัต์ 

นอกจากนี้นิสสันยังได้ติดตัง้เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั้งแบบเร็วกระแสตรงและ

แบบธรรมดากระแสสลับที่ โชว์รูมตัวแทนจ�าหน่ายทั้งหมด 32 แห่งทั่วประเทศ 

โดยเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จะเป็นผู้ให้บริการส�ารวจพื้นที่ ติดตั้ง 

และบริการหลังการขาย

นี่คือก้าวแรกท่ีส�าคัญในประเทศไทยส�าหรับนิสสันในการสร้างโครงสร้างพื้น

ฐานของการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

นิสสันมั่นใจว่าความพยายามร่วมกันครั้งนี้จะตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าท่ีต้องการซ้ือเคร่ืองชาร์จไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ และสร้างความมั่นใจ 

ให้แก่ลูกค้าด้วยการมอบทางเลือกในการชาร์จไฟที่หลากหลาย 



ADDING COMPONENTS
TO ADD VALUE
กระบวนการเพิ่มมูลค่าการผลิตสู่อุตสาหกรรมในอนาคต 

Higher Efficiency by Integrated System Solutions
The KraussMaffei system solutions show impressively,

how cross linking our technology knowhow adds value 
for our customers! This is modular and it is easy to 
combine with already existing KraussMaffei injection 
molding production cells. Process Integration. The fusion 
of injection molding and reaction technologies permits 
one-step production of multicomponent parts with
extended functions, optimized tactile properties at
specific areas, and a first class surface. The integration
of painting into the injection mold – preferably with
solvent-free paint – defuses these criticisms, and makes 
the production more reliable and economic. The advantage
of the process Integration technology cuts down
production time, increases your productivity and reduces 
significantly your logistic costs. The best thing about it: 
you can retrofit it to an existing machine at any time.

Perfectly Synchronized, Made From One Hand 
 A partnership with KraussMaffei means more
than just supplying injection molding machines. Our 
sales team is looking forward to inform you on your
possibilities to implement combined technologies
solutions in your plant. Talk to us. 

ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ�นด้วยการรวมกระบวนการผลิต
เข้าด้วยกัน
 นับว่า เป�นสิ่ งที่ น่าสนใจอย่างยิ่ งของระบบการผลิตที่ นํา เสนอโดย
เคราซ์มาไฟ ในการเช่ือมโยงการผลิตและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่ อ
วัตถุประสงค์ในการช่วยเพิ่มมูลค่าการผลิตให้กับลูกค้า ลดต้นทุนในการ
ขนส่งเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีลําดับขั�นการผลิตถัดไป และลดต้นทุนด้านการ
จัดเก็บสินค้าคงคลัง ซ่ึงระบบที่  เคราซ์มาไฟ นําเสนอนั�นจะเป�นโมดูล
แยกย่อยและมีความง่ายต่อการรวมเข้ากับเครื่ องฉีดพลาสติกเดิมที่ มี
อยู่แล้ว การรวมเทคโนโลยีการฉีดพลาสติก และเทคโนโลยีโพลียูรีเทน
เข้าด้วยกันนั�นช่วยให้การผลิตแบบมีหลายลําดับขั�นตอนนั�น สามารถ
ลดขั�นตอนลงได้ด้วยการบูรณาการการผลิตเข้าด้วยกัน เช่น การพ่นสีลงใน
แม่พิมพ์โดยตรง ซ่ึงจะเหมาะอย่างยิ่งกับสีที่ปราศจากตัวทําละลาย  อันเป�น

ผลทําให้เกิดการผิดเพี�ยนของสีลดน้อยลง ทําให้การผลิตมีความน่าเช่ือถือ
และเกิดการประหยัดมากขึ�น ข้อดีของเทคโนโลยีการรวมกระบวนการผลิต
ยังจะช่วยลดเวลาในการผลิต เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
และที่ สําคัญคุณยังสามารถติดตั�งเพ่ิมลงในเครื่องฉีดเดิมที่มีอยู่ได้ทันที

แหล่งข้อมูลครบครันในที่เดียว
 บริ ษัท เคราซ์มาไฟ ให้ความหมายกับลูกค้ามากกว่า เพียงแค่
ผู้จัดจําหน่ายเคร่ืองฉีดพลาสติก แต่การเข้ามาติดต่อกับเรานั�นถือเป�น
หุ้นส่วนทางธุรกิจที่พร้อมจะให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะตั�งแต่ต้นทางไป
กระทั่งถึงผลลัพธ์ที่ลูกค้าพึงพอใจ ทีมงานของเรายินดีที่จะให้คําปรึกษา 
และพร้อมให้ข้อมูลอัพเดตเทคโนโลยีที่ เหมาะสมสําหรับโรงงานของคุณ
อย่างต่อเนื่อง ติดต่อเราแล้วคุณจะประทับใจ
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FEMCO Group is Taiwan’s leading global manufacturer of 
machinery since 1949. We keep promoting its brand, establishing 
its branches in the U.S., Thailand, India, and China, and improving 
its technological energy. FEMCO has committed to offer customers 
the most cost-effective products with the best customer services 
experience, with our FEMCO Thailand subsidiary, we are able to 
offer our Thailand and South East Asia region real-time service 
experience and to meet various requirements of each industry, 
we have partner with few other Taiwanese Machine Tool Makers 
and offering different machines such as Vertical Machining Center, 
Double Column Machining Center, Grinding Machines, and EDM. 

FEMCO understood global potential growth of Alloy Wheel 
Segment and started manufacturing machines more than 20 years 
ago. FEMCO now is one of the largest machine tool makers that 
for offering solutions to “Alloy Wheel Manufacturing Industry 
Segment” Passenger Cars and Motorcycles, until now we have 
supplied more than 2,500 machines all over the world. We offer 
complete solution-Machines, Vision System, Clamping Systems, 
Engineering, Automation, Measuring, Cleaning, Laser Marking and 
after-sales-service.

FEMCO’s Smart Wheel Automation completed the achievement of 
designing excellent machine solution, which not only to commit our 
customers to make good products but keep take effort on reducing 
the cost, human error, and process of cycle time to make the full 
inspection to be true. In order to achieve future on-line automation 

management, FEMCO integrated the key technique system and 
launched its online intellectual management system “i-Service”. 
This online smart service system is developed to provide a good 
tool for online operation status management. This online intellectual 
system not only applies to specified industries of function but allow 
the customers to apply it in various fields. Furthermore, through 
to modify the system and adjust the function according to the 
requirements of the customers. E.g., Anti-Collision, Surface accuracy 
prediction, and dynamic balance prediction. Meanwhile, the accuracy 
and the quality control are combined with the AR application allow 
the customers to upgrade their production to a higher level.

FEMCO Group เป็นผู้ผลิตเคร่ืองจักรช้ันน�ำระดับโลกของไต้หวันตั่ งแต่ปี 

2492 อีกทั้งได้เปิดสำขำในสหรัฐอเมริกำ ไทย อินเดีย และจีน เพื่อมุ่งม่ันที่ จะน�ำเสนอ

ผลติภณัฑท์ี่คุม้คำ่ที่สดุใหก้บัลกูคำ้ ดว้ยประสบกำรณก์ำรบริกำรลกูคำ้ที่ดทีี่สดุ สว่นสำขำ

ในประเทศไทย เรำสำมำรถน�ำเสนอประสบกำรณ ์กำรบริกำรแบบเรยีลไทม์ของประเทศไทย

และภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่หลำกหลำยของแต่ละ

อุตสำหกรรมได้ เรำมีพันธมิตรกับผู้ผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองจักรชำวไต้หวันรำยอื่นๆ และ

สำมำรถน�ำเสนอเครื่องจักรที่แตกต่ำงกันเช่น Vertical Machining Center, Double 

Column Machining Center, Grinding Machines, EDM.

FEMCO เข้ำใจกำรเติบโตของกลุ่มล้ออัลลอย และเร่ิมผลิตเครื่องจักรมำกกว่ำ 

20 ปีแล้ว ตอนนี้ FEMCO เป็นหนึ่ งในผู้ผลิตเครื่องมือเครื่องจักรรำยใหญ่ที่ สุด

ที่ เสนอวิธีแก้ปัญหำให้กับ “กลุ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตล้อแม็กซ์” อำทิ กลุ่มรถยนต์ และ

รถจักรยำนยนต์ จนถึงปัจจุบัน เรำได้จัดหำเครื่องจักรมำกกว่ำ 2,500 เครื่องท่ัวโลก 

น�ำเสนอเคร่ืองจักรที่สมบูรณ์แบบ เช่น ระบบกำรมองเห็น ระบบจับยึด วิศวกรรม 

ระบบอัตโนมัติ กำรวัด กำรท�ำควำมสะอำด กำรท�ำเคร่ืองหมำยด้วยเลเซอร์และบริกำร

หลังกำรขำย 

FEMCO Smart Wheel Automation ควำมส�ำเร็จในกำรออกแบบเครื่องจักร                 

ที่ดีที่สุดซ่ึงไม่เพียงพอ แต่ให้ค�ำมั่นสัญญำกับลูกค้ำในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ท่ีดี และ

พยำยำมลดค่ำใช้จ่ำย ลดข้อผิดพลำดในกำรท�ำงำน FEMCO ได้รวมระบบเทคนิค 

ที่ส�ำคัญ และเปิดตัวระบบ “i-Service” ระบบบริกำรอัจฉริยะออนไลน์น้ีพัฒนำขึ้น

เพื่อมอบเครื่องมือที่ดีส�ำหรับกำรจัดกำรสถำนะกำรท�ำงำนออนไลน์ ไม่เพียงแต่ใช้กับ

อุตสำหกรรมที่ก�ำหนดไว้เท่ำนั้น แต่ยังอนุญำตให้ลูกค้ำน�ำไปใช้ในด้ำนต่ำงๆ ได้อีกด้วย 

นอกจำกนี้ยังผ่ำนกำรปรับเปลี่ยนระบบและปรับฟังก์ช่ันตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

เช่นทดสอบควำมแม่นย�ำของพื้นผิวและทดสอบควำมสมดุลแบบไดนำมิก ในขณะเดียวกัน

ควำมแม่นย�ำและกำรควบคุมคุณภำพจะถูกรวมเข้ำกับแอพพลิเคช่ัน AR ท�ำให้ลูกค้ำ

สำมำรถอัพเกรดกำรผลิตไปสู่ระดับที่สูงขึ้น

FEMCO THE TAIWAN LEADING SPECIALIST 
OF MACHINE TOOLS SINCE 1949
FEMCO เป็นผู้น�ำด้ำนกำรผลิตเครื่องจักรแบรนด์ไต้หวันตัง้แต่ปี 2492

Mr. Kevin Yang, Director, Femco Thailand
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About Walter
 Walter AG was founded in 1919 and is now one of the 
world’s leading metalworking companies. As a provider of 
specialized machining solutions, Walter offers a wide range 
of precision tools for milling, turning, drilling and threading 
applications. Walter works together with its customers to 
develop custom machining component solutions for use  
in the av iat ion and aerospace industr ies , as wel l as 
automotive, energy and general engineering. Demonstrating 
its Engineering Kompetenz at every stage of the machining 
process and as an innovative partner capable of creating 
digital process solutions for optimal efficiency, Walter is 
pioneering Industry 4.0 throughout the machining industry. 
With around 3,500 employees worldwide, together with its 
numerous subsidiaries and sales partners, Walter AG serves 
customers in over 80 different countries.
 So lut ions to meet the cha l lenges that l i e ahead 
Engineering Kompetenz is a promise
 Today, machining is more than just about turning, milling, 
drilling and threading.  Perfection and precision are merely 
a stepping stone. It’s about much more. It’s about goals 
that stil l seem unattainable – and about solutions that 
still seem unimaginable today, but will already become the 
new benchmark tomorrow.
 If you’re looking for solutions to meet the challenges 
that lie ahead, you’ll find Walter. You have our very own 
word on it: Engineering Kompetenz.
 If you’re looking for innovative solutions, you’ll find 
Walter: All over the world.
 Wherever you’re planning or implementing your next 
project, we’re there for you. At our headquarters in Germany 
and with numerous subsidiaries and sales partners in over 
80 different countries.
 Walter stands for solutions that mark milestones in 
machining, helping you reach your goals right on target 
more rapidly and reliably. Solutions that make your projects 
more efficient and effective.

เกี่ยวกับวอลเทอร์
	 วอลเทอร์	เอจีก่อตั้งขึ้นในปี	2462	และปัจจุบันเป็นหนึ่ งในบริษัทที่ผลิต 

เครื่องมือตัดเฉือนโลหะช้ันน�ำของโลก	ในฐำนะผู้ให้บริกำรโซลูช่ันส์ด้ำนเครื่องมือ 

วอลเทอร์ผลิตเครื่องมือตัดเฉือนที่มีควำมแม่นย�ำสูงส�ำหรับงำนกัด	งำนกลึง	
งำนเจำะและงำนกลึงท�ำเกลียว	วอลเทอร์ยังสำมำรถท�ำงำนร่วมกับลูกค้ำใน
กำรพัฒนำโซลูช่ันส์ควบคู่กับกำรท�ำตำมแบบที่ลูกค้ำต้องกำร	เพื่อใช้ในงำน
อุตสำหกรรมอำกำศยำน	ยำนยนต์	พลังงำน	และวิศวกรรมทั่วไป	ซ่ึงแสดงให้เห็น 

ถึงวิศวกรรม	Engineering	Kompetenz	ในทุกขั้นตอนของกระบวนกำรตัดเฉือน 
ที่มีประสิทธิภำพ	อีกทั้งยังมีนวัตกรรมและโซลูช่ันส์ส�ำหรับกระบวนกำรผลิต
แบบดิจิทัลเพื่อประสิทธิภำพที่ดีที่สุดวอลเทอร์เป็นผู้บุกเบิกโซลูช่ันส์นี้เพื่อรองรับ
อุตสำหกรรม	4.0	ทั่วทั้งอุตสำหกรรมเครื่องจักรกล	ด้วยพนักงำนกว่ำ	3,500	 

คนทั่วโลก	พร้อมกับบริษัทพันธมิตรที่คอยให้บริกำรจ�ำนวนมำก	ท�ำให้	Walter	AG
สำมำรถบริกำรลูกค้ำในกว่ำ	80	ประเทศ

	 โซลูช่ันส์เพื่อตอบสนองควำมท้ำทำยที่ รออยู่ข้ำงหน้ำโดยมี	Engineering	
Kompetenz	เป็นสัญญำ
	 ปัจจุบันงำนกลึงเป็นมำกกว่ำงำนกลึง	งำนกัด	งำนเจำะ	และงำนกลึง 
ท�ำเกลียว	ซ่ึงควำมสมบูรณ์แบบและควำมแม่นย�ำเป็นก้ำวแรก	ซ่ึงเป็นเรื่ อง
เกี่ยวกับเป้ำหมำยที่ยังดูเหมือนไม่สำมำรถบรรลุได้	-	และหำกเกี่ยวกับโซลูช่ันส์ 

ด้วยแล้วยิ่ งยังดูเหมือนไม่สำมำรถจินตนำกำรได้ในปัจจุบัน	แต่จะกลำยเป็น
มำตรฐำนใหม่ในวันพรุ่งนี้
	 หำกคุณก�ำลังมองหำวิ ธีแก้ ปัญหำเพื่ อตอบสนองควำมท้ำทำยที่ รออยู่ 

ข้ำงหน้ำคุณจะพบกับ	Walter	Engineering	Kompetenz
	 หากคุณก�าลังมองหาโซลูช่ันส์ที่เป็นนวัตกรรม	คุณจะพบกับวอลเทอร์: 

ทั่วทุกมุมโลก
	 ไม่ว่ำคุณจะวำงแผนหรือด�ำเนินโครงกำรต่อไปเรำจะอยู่ที่นั่นเพื่อคุณ	โดย
ส�ำนักงำนใหญ่ของเรำตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี	รวมถึงยังมีบริษัทย่อยและ
พันธมิตรกำรขำยในกว่ำ	80	ประเทศ
	 วอลเทอร์มีเป้ำหมำยด้ำนโซลูช่ันส์ที่สำมำรถช่วยในกำรตัดเฉือนของคุณให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ได้อย่ำงรวดเร็ว	และมีควำมน่ำเช่ือถือได้มำกขึ้น	
ด้วยโซลูช่ันส์ที่ท�ำให้โครงกำรของคุณมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกขึ้น

Mr. Oliver Zimmerer
คุณโอลิเวอร์ ซิมเมอร์เรอร์
General Manager
ผู้จัดกำรทั่วไป



พลวัตธุรกิจของโลก
อุตสาหกรรมการผลิตยุค 4.0
เทคโนโลยี อุปกรณ เคร�่องมือเคร�่องจักร 

ที่ตองเชื่อมโยงเคร�อขายการผลิตใหกาวทันสมัย
 ตอบโจทยนักอุตสาหกรรมการผลิตตัวจร�ง

พบกับ Manufacturing Review Seminar 2019
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NOBLETEC

SEMINAR TOPIC

เนื้อหาในหัวขอ

การใชซอฟตแวรอยางไรใหถูกตองระหวางเคร�่องจักรกับโรบอท
การประยุกตใชโซลูชั่นสซอฟตแวรในการบร�หารไลนผลิต
ว�เคราะหโรงงานในปจจ�บันวาอยูในระดับอะไร และทำอยางไรที่จะเขาไปสูระดับ 4.0 
การเพ�่มทักษะและองคความรูของคนตอการใชซอฟตแวรอยางมีประสิทธิภาพในขบวนการผลิต
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับโซลูชั่นสซอฟตแวร เชน คลาวด ERP โปรแกรมบร�หารโรงงาน การผลิต ควบคุมเคร�่องจักร
และอุปกรณ เปนตน

SHORTEN THE WORLD OF DIGITAL 
PRODUCTION AT YOUR FINGERTIPS.
ยอโลกการผลิต… แคปลายนิ�วดวยระบบดิจิตอล

ROBOTS WORK WITH PEOPLE EFFECTIVELY
ใชหุนยนตอยางไรใหทำงานรวมกับคนอยางมีประสิทธิภาพ

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



AMTEX IRAN 2019
   Date : July 02 - 05, 2019

   Venue : Permanent Ground For Tabriz International 
Exhibition Co. ,Iran

   Organizers : Tabriz International Exhibition Co.
   Tel : +98 (411 ) 6373851 - 8
   Website : www.tabrizfair.ir

MTA VIETNAM HO CHI MINH 2019
   Date : July 02 - 05, 2019

   Venue : Saigon Exhibition & Convention Center - SECC  , 
Vietnam 

   Organizers : UBM SES
   Tel : +65 6233 6638

   Website : www.ubm.com 

MANUFACTURING SURABAYA 2019
   Date :  July 17 - 20, 2019

   Venue : Grand City Convention & Exhibition 
Centre ,Indonesia 

   Organizers : PT Pamerindo Indonesia
   Tel : +62 (021) 2525 320

   Website : www.pamerindo.com

JINNUO MACHINE TOOL EXHIBITION - QINGDAO 2019
   Date : July 18 - 22, 2019

   Venue : Qingdao International Convention Center , china 
   Organizers : Qingdao Jinnoc Exhibition Co., Ltd

   Tel : +86 0532-55552936
   Website : www.jinnoc.com

LATIN AUTO PARTS EXPO 2019
   Date :  July 24 - 26, 2019

   Venue : Atlapa Convention Center ,Panama 
   Organizers : Latin Expo Group, LLC

   Tel : +1 (786) 293 5186
   Website : www.latinexpogroup.com

METEX 2019
   Date :  Aug. 06 - 09, 2019

   Venue : Mashad Fair Grounds  , Iran 
   Organizers : Aresa Int’l Event &Trade Management 

Co.Company
   Tel : +98 51 3765 30 80

   Website : www.en.aresa.ir

AUTOMOTIVE ENGINEERING SHOW - CHENNAI 2019
   Date : July 04 - 06, 2019

   Venue : Chennai Trade Centre , India 
   Organizers : Focussed Event Management Pvt. Ltd.

   Tel : +91 22 3201 1097 
   Website : www.fe-india.com

IGIME 2019
   Date : July 02 - 05, 2019

   Venue : Permanent Ground For Tabriz International 
Exhibition Co. , Iran

   Organizers : Tabriz International Exhibition Co.
   Tel : +98 (411 ) 6373851 - 8
   Website : www.tabrizfair.ir 

TAIPEI INTERNATIONAL INDUSTRIAL AUTOMATION 
EXHIBITION 2019

   Date :   Aug. 21 - 24, 2019
   Venue : Taipei Nangang Exhibition Center ,Taiwan 

   Organizers : Tairoa (Taiwan Automation Intelligence and 
Robotics Association)

   Tel : +886 2-23931413
   Website : www.tairoa.org.tw

VIETNAM SHEET METAL 2019
   Date :  Aug. 14 - 16, 2019

   Venue :  I.C.E. Hanoi (Cung Van Hoa) , Vietnam 
   Organizers : Reed Tradex Company

   Tel : +662 686 7299
   Website : www.reedtradex.com

IIME 2019
   Date :  Aug. 28 - 30, 2019

   Venue : Jakarta International Expo (JIExpo) , Indonesia 
   Organizers : PT. Peraga Nusantara Jaya Saktim

   Tel : +62 21 6493717
   Website : www.peragaexpo.com

MEC SHOW 2019
   Date :  Aug. 06 - 08, 2019

   Venue : Carapina Centro de Eventos ,Brazil 
   Organizers : Milanez & Milaneze

   Tel : +55 27 3337-6855
   Website : www.milanezmilaneze.com. 

CIMIF 2019
   Date : Aug. 22 - 25, 2019 

   Venue :  Diamond Island Convention & Exhibition 
Center ,Cambodia 

  Organizers : Yorkers Trade & Marketing Service Co., Ltd.
               Tel : +852 31561005 

  Website : www.linkage-vn.com 

AUTOMECHANIKA MOSCOW 2019
   Date : Aug. 26 - 29, 2019

   Venue : Crocus-Expo IEC ,Russia 
   Organizers : ITEMF Expo
   Tel : +7 (499) 750-08-18

   Website : www.itemfexpo.ru 

COMEXPO 2019
   Date :  Aug. 09 - 11, 2019

   Venue : BMICH (Bandaranaike Memorial International 
Conference Hall) , Sri Lanka 

   Organizers : Smart Expos & Fairs Pvt. Ltd.
   Tel : +91 44 2250 1986

   Website : www.smartexpos.in

Trade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade ShowTrade Show
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INDUSTRIAL PRODUCT NEWS

IPN103101 IPN103102

SANYO SPECIAL STEEL

Sanyo Special Steel, the best company in term of
its state of the art facility, quality and technology, makes 
every effort to meet the customer satisfaction with high 
quality products and competitive price. Sanyo specializes in 
making many kinds of steel products such as QC11, QCM8, 
QD61. Sole distributed in Thailand by Bangkok Special 
Steel Co., Ltd. Tel. 02-706 0723

เหล็กพิเศษ Sanyo

 Sanyo Specia l Steel เป�นบริษัทที่ ดีที่ สุด ในด้านอุปกรณ์

เครื่ องมืออันทันสมัย ทั� งคุณภาพของสินค้ าและ เทคโน โลยี ใน

การผลิตซ่ึงพยายามที่ จะทําให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการนําเสนอ

สินค้าที่ได้มาตรฐาน ทั�งทางด้านคุณภาพและราคา Sanyo มีความ

ชํานาญในการผลิตเหล็กหลายประเภท เช่น เหล็ก QC11, QCM8, 

QD61 จัดจําหน่ายแต่ เพียง ผู้ เดียวในประ เทศไทย โดย บริ ษั ท 
กรุงเทพเหล็กกล้า จํากัด โทร. 02-706 0723

IPN103103

PRESS BRAKE

Structure of the machine is sturdy and durable and 
equipped with CNC system to control 3-11 axes. The steps 
before the actual folding process are simulated. The machine 
can function rapidly with precision and effectiveness. It has 
an automatic folding calculation program that can work 
continuously for 24 hours and also an automatic work 
deflection corrective system.

เครื่องพับโลหะ               

โครงสร้ างของ เครื่ องแข็งแรง และทนทาน มีร ะบบซี เอ็น ซี 

ควบคุม 3–11 แกน มีการจําลองขั�นตอนก่อนการพับจริง ทํางาน

ได้อย่างรวดเร็ว แม่นยํา และมีประสิทธิภาพ มีโปรแกรมคํานวณ

การพับอัตโนมัติ ทํางานได้ต่อเนื่ อง 24 ช่ัวโมง อีกทั�งยังมีระบบ

แก้อาการโก่งของงานแบบอัตโนมัติ

FIBER LASER CUTTING MACHINE 
The machine is ideally known of its high precision which is 

controlled by PC system. It can cut both the whole sheets and 
pipes of many kinds such as aluminum, stainless steel, brass and 
copper. The machine is easy to use; helps save energy and working 
space.

เคร่ืองตัดไฟเบอร์เลเซอร์
เครื่องมีความแม่นยําสูง ควมคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ PC สามารถตัดทั�งแผ่น

และท่อ ตัดโลหะได้หลากหลายชนิด เช่น อะลูมิเนียม สแตนเลส ทองหลือง ทองแดง 

เครื่องใช�งานง่าย ประหยัดพลังงาน และใช�พื�นที่ ในการทํางานน้อย 
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INDUSTRIAL PRODUCT NEWS

IPN103104

IPN103106

IPN103105

HYDRAULIC METAL FOLDING MACHINE 

The whole welding system structure is strong and durable. 

The upper and lower blades are made of high quality steel and 

the 4 cutting edges can be reversed; can cut workpieces up to 

4-40 millimeters and the length of 2,500- 8,000 millimeters. 

Up to 40 cutting programs and retreat value can be set 

automatically.

เครื่องพับโลหะระบบไฮดรอลิค                                                           
โครงสร้างระบบเช่ือมทั�งตัว มีความแข็งแรงและทนทาน ใบมีดบนและ

ล่างทําจากเหล็กคุณภาพสูงสามารถกลับด้านได้ 4 คมตัด ตัดชิ� นงานได้

หนาถึง 4 – 40 มิลลิเมตร ความยาว 2,500- 8,000 มิลลิเมตร สามารถ

ตั�งโปรแกรมตัดได้ถึง 40 โปรแกรม และตั�งค่าการถอยหลบชิ� นงาน

อัตโนมัติได้

METAL BAND SAW CUTTING MACHINE 
Feeder and cutter are automatically operated by CNC 

system. The rotating beam can be adjusted up to 90 degrees 

with cutting capacity of 650*350 millimeters. The maximum 

length of the automatic feeder system is up to 650 

millimeters. The speed and torque of servo motor is high. 

The machine is also equipped with a touch screen system and 

can be rotated, thus, making it comfortable in working control.

เครื่องเลื่อยสายพานตัดโลหะ
เครื่องป� อน และตัด อัตโนมัติด้วยระบบซีเอ็นซี คานหมุนปรับระดับ

ได้ถึง 90 องศา ความสามารถในการตัด 650*350 มิลลิเมตร ความ

ยาวสูงสุดของระบบป� อนอัตโนมัติถึง 650 มิลลิเมตร เซอร์โวมอเตอร์มี

ความเร็วและแรงบิดสูง มีระบบหน้าจอแบบสัมผัสและสามารถหมุนได้ 

ทําให้ควบคุมการทํางานได้อย่างสะดวก

VERTICAL MACHINING 
The machine is made of cast iron with vibration reduction and heat 

resistance; functional rapidly with precision. Its CNC system can rotate up to 

90 degrees and the speed of X Y Z axis is 30-32 meter/minute with linear 

guideways to help reduce the non-cutting time in order to help improve 

machining efficiency.

เครื่องจักรกลแนวตั �ง                                                   
เครื่ องทําจากเหล็กหล่อที่มีการลดการสั่นสะเทือน  และทนต่อความร้อน ทํางานได้

อย่างรวดเร็วและแม่นยํา ระบบซีเอ็นซีหมุนได้ถึง 90 องศา ความเร็วของแกน  X  Y  Z 

คือ 30-32 เมตร / นาที มี Linear guideways ช่วยลดเวลาท่ีไม่ต้องตัด เพ่ือช่วยปรับปรุง

ประสิทธิภาพการตัดเฉือน
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IPN103109

IPN103108IPN103107

VERTICAL MILLING MACHINE 
The 2-axis spindle has a built-in motor axis for the main 

axis and the sub-axis that can work rapidly with workpiece 

milling speed of 32 millimeters / minute. Workpiece milling 

with rigid tools can cut the workpiece without using RGB.

เครื่องกัดแนวตั �ง      
แกนหมุน 2 แกน มีแกนมอเตอร์ในตัวสําหรับแกนหลัก และแกนย่อย 

สามารถทํางานได้อย่างรวดเร็ว ความเร็วในการกัดชิ�นงาน 32 มิลลิเมตร 

/ นาที การกัดชิ�นงานด้วยเครื่องมือ ตัดชิ�นงานโดยไม่ต้องใช� RGB

LATHE 

Lathe the machine is sturdy with good resistance to 
distortion and a headstock heat sink. The workpiece table 
tilts 45 degrees which is designed for a curve to evenly fit 
the workpiece. It is highly rigid and has linear guideway 
for X Y axis powered by servo motor. The spindle is 
remarkably noted for its precision, rapidity and efficiency.

3D FIBER LASER MARKING MACHINE 
The machine is functional rapidly with high precision and efficiency; 

able to mark the work distinctly. The laser tube useful lifetime can be up 
to 100,000 hours and can laser all kinds of metals and nonmetals. The 
machine can carry on functions in the processing automatically to adjust 
the focal length by laser and is renowned in its high consistency and 
repeatability.

เครื่องไฟเบอร์เลเซอร์มาร์คกิ�ง        
เครื่ องมีความรวดเร็วแม่นยํา และประสิทธิภาพสูง มาร์คงานได้คมชัด อายุหลอด

เลเซอร์ใช� ได้นานถึง 100,000  ช่ัวโมง สามารถเลเซอร์ได้ทั�งโลหะ และอโลหะทุกชนิด 

สามารถประมวลผลได้โดยอัตโนมัติเพื่อปรับความยาวโฟกัสด้วยเลเซอร์ เครื่องมีความ

สมํ่ าเสมอและความสามารถในการทําซํ� าได้สูง

เครื่องกลึง      
                                 

เครื่องมีความแข็งแรง และต้านทานการบิดของชิ�นงานได้ดี มีที่ระบาย

ความร้อนแบบ headstock โต๊ะวางชิ�นงานเอียง 45 องศา ออกแบบมา

เพื่อให้โค้งรับพอดีกับชิ�นงาน  มีความแข็งแกร่งสูงและ Linear guideway 

สําหรับแกน  X / Y ขับเคลื่อนด้วย เชอร์โวมอเตอร์ แกนหมุนมีความ

แม่นยํารวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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RELEASE  & ANNOUNCEMENT

NEW THAI AUTOPARTS MANUFACTURERS 
ASSOCIATION PRESIDENT

DIP ADOPTS INTELLIGENT SYSTEM FOR USE 
TO INCREASE PRODUCTION CAPACITY 
กสอ. น�ำระบบอัจฉริยะเพิ่มศักยภำพกำรผลิต

Department of Industrial Promotion (DIP) makes a field trip 
inspection to see the operational results of the establishments 
having been promoted and supported by Industrial Promotion 
Center, Region 5, Khon Kaen Province, at Chang Thong 
Intertrade Co., Ltd. On hand to welcome the visiting entourage 
is Mr.Chaisak Worawiriyaprasert, Company Manager, who also 
gives presentations on the production information and a tour 
of the establishment.

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการด�าเนินงานของ

สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น  ณ บริษัท  ช้างทอง อินเตอร์เทรด จ�ากัด 

โดยมี คุณชัยศักดิ์  วรวิริยประเสิรฐ ผู้จัดการบริษัทฯ ให้การต้อนรับ 

พร้อมน�าเสนอข้อมูลการผลิตและน�าเยี่ยมชมสถานประกอบการ

PHIRAJ BURI JOINS HANDS 
WITH BANPU TO INSTALL 

SOLAR ROOFTOP 

นายกสมาคมผูผ้ลติช้ินสว่นยานยนตไ์ทยคนใหม่

 Mr. Sompol Thanadumrongsak, Managing Director, Fortune 
Parts Industry Public Company Limited (FPI) has been selected 
as the President of Thai Autoparts Manufacturers Association 
(TAPMA). He is knowledgeable, experienced and competent person 
and has been in spare parts industry for a long time. On hand to 
congratulate his appointment is Mrs. Achana Limpaitoon, former 
President of the Association.

นายสมพล ธนาด�ารงศักด์ิ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท 

อินดัสตรี้ (FPI) ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมผู้ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ไทย 

(TAPMA) โดยเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ความสามารถและ คร�่ าหวอด

ในวงการอะไหล่ช้ินส่วนยานยนต์มาเป็นระยะเวลานาน โดยมีนางอัชณา 

ลิมป์ไพฑูรย์ อดีตนายกสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี 

Phiraj Buri Co., Ltd. signs a Contract with Banpu 
Infinergy Company Limited, one of the subsidiaries of 
Banpu Public Company Limited, to install solar energy 
power generation systems or integrated solar rooftop 
with advanced installation technology and equipments that 
meet international standards which can efficiently convert 
the solar energy to become the power energy.

ภิรัชบุรีจับมือบ้ำนปูฯ ติดตัง้โซลำร์รูฟท็อป

บริษัท ภิ รัชบุรี จ�ากัด ได้ ร่วมลงนามเซ็นสัญญากับบริษัท บ้านปู 

อินฟิเนอร์จี จ�ากัด หนึ่งในบริษัทลูกของ บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) 

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์รูฟท็อปแบบครบวงจร 

ด้วยเทคโนโลยีการติดตั้งและอุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล ที่ แปลง

พลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public 
Organization: TGO) under the Ministry of Natural Resources 
and Environment, jointly signs a Memorandum of Cooperation 
with Chiang Mai University (CMU) and 30 factories in the 
Eastern Economic Corridor area to develop the industry in 
the area to become a low carbon-based industry prototype 
of eco-industry throughout the country.

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. 

สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 30 โรงงาน ในพื้นที่

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเพื่ อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้ เ ป็น

อุตสาหกรรมคาร์บอนต�่ าต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ัวประเทศ 

TGO COLLABORATES WITH 
CMU AND 30 FACTORIES 

Charoen Pokphand Group (CP Group) joins forces 
with Foton Motor Group, a giant corporation from China, 
to establish an automotive technology production and 
distribution company by setting a goal to become the top 
3 of the automotive industry leaders in Thailand; accelerating 
the drive on the automotive industry to grow in the long-term 
and ready to move forward with the economic development 
according to Thailand 4.0 policy.

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี กรุ๊ป) ผนึกก�าลัง โฟตอน มอเตอร์ กรุ๊ป 

ยักษ์ใหญ่จากประเทศจีน ก่อตั้งบริษัทผลิตและจ�าหน่ายเทคโนโลยีด้าน

ยานยนต ์ตัง้เป้าผูน้�าอุตสาหกรรมยานยนต ์3 อันดบั แรกในไทย เร่งขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมยานยนต์เติบโตระยะยาว พร้อมเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจตาม

นโยบายไทยแลนด์ 4.0

CP GROUP JOINS HANDS 
WITH FOTON MOTORS
ซีพี กรุ๊ป จับมือ โฟตอน มอเตอร์

Mr. Somchai Hanhiran, Deputy Industrial Minister, makes a field 
trip to the area of   Ubon Ratchathani Province to visit the Floating 
Solar Project (Electricity Generating Project from Solar Energy) carried 
on by the Electricity Generating Authority of Thailand in conjunction 
with the Hydroelectric Power Plant with the scheduled completion 
within 10 years by piloting the first Project at Sirindhorn Dam.

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐ ม นตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เพื่อเยี่ยมชมการด�าเนินงาน โครงการผลิตกระแสไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ ทุ่นลอยน�้า (Floating Solar) ด�าเนินงานโดย

ENERGY INNOVATION 
FOR THE FUTURE

ก.อุตฯ พัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคต

อบก. ร่วมกับ มช. และ 30 โรงงาน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน�้า ระยะเวลา

ด�าเนินการแล้วเสร็จภายใน 10 ปี โดยน�าร่องโครงการแรกที่ เขื่อนสิรินธร 
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  Head Office :
   Munger Machine Tool Pte Ltd 
  (Singapore)
  Phone : +65 6764 6388  
  Fax     : +65 6764 3318  

our Philosophy : 
Provide best technical solutions

Thailand Office :
Munger Machine Tool 
(Thailand) Co., Ltd.
Phone  : +66 2 391 9953-4  
Fax      : +66 2  712 3973 

                   E-mail  : sales@mungermachinetool.com 

Your Partner for Precision Machines

Malaysia Office :
Munger Machine Tool SB 
(Kuala Lumpur)
Phone : +60 12 326 6309   
Fax     : +60 3 7980 4744  

Universal Tool & Cutter 
Grinding Machines
Up to 6 axes

Gear Grinding Machines Rotary Transfer Machines

CNC Single And Multi 
Spindle Automatic Lathes

Laser Line 
The new state of art laser 
technology for cutting material 
such as carbide, ceramic, PCD, 
CVD-D and MCD

See us at :

21 - 24 NOV 2018 (WED - SAT)
Stand No. BW 09  , Hall 104

BITEC, BANGKOK

Hauser 
Jig Grinder

Ewag 
WS 11

TORNOS

High Quality Used And Rebuilt 
Machines From Switzerland
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